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Kristne og islamiske fællesskaber
i middelalderen
Af Kurt Villads Jensen, ph.d.
Siden midten af 1800-tallet har vesteuro
pæisk historieskrivning i store træk taget
afstand fra korstogenes ideologi, fra ud
bredelsen af Kristi ord med magt. Det
skete samtidig med, at hedningemissio
nen og muhammedanermissionen fort
satte med uformindsket styrke. Det førte
til historikernes jagt på middelalderlige
korstogskritikere og til søgen efter den
tolerante, fredelige middelalderlige mis
sionær; en søgen som i dette århundrede
har syntes end rigtigere i mellemkrigsti
den og efter II vatikanerkoncils beslut
ning i 1960 om en større anerkendelse af
ikke-kristne religioner.

så tale om forslag til, hvad man kunne
gøre, snarere end en beskrivelse af et
overstået forskningsprojekt.1

Den tolerante 1200-tals kristne har aldrig
eksisteret i den skikkelse, som han er
blevet iklædt i dette århundrede. Det er
muligt at påvise, aten omfangsrig littera
tur om dette emne bygger på et særdeles
løst grundlag. Det vil jeg meget kort om
tale i første del af artiklen.

Min tese er, at det skyldtes europæernes
trekantede måde at tænke på. Indtil om
kring år 1300 tænkte man i typer. Alle
observerbare objekter afspejlede blot ty
per med større grad af eksistens. Det vil
sige, at eksistens og sandhed blev følt
som noget, der sivede nedad i en pyrami
deform. En levende muslim ville derfor
altid, i sit inderste væsen, afspejle typen
på en muslim, som pr. definition var det
modsatte af en kristen. Derfor ville en
enkelt muslims eventuelle gode egenska
ber eller hans brugbare filosofiske over
vejelser ikke rokke ved opfattelsen af
islam som djævelens værk. Denne måde
at tænke på understregede sandhedens
enhed eller sandhedens ene udspring og
foregik i et Europa, som kæmpede for at
bevare enhedstanken i en strid blandt
både teologer og filosoffer om grænsen
mellem fornuft og åbenbaring.

Ny tænkemåde
Den kristne vesteuropæiske middelal
ders forhold til islam er tilsyneladende et
paradoks. Der skete fra 1100-tallet og
frem en massiv optagelse af muslimsk
filosofi og naturvidenskab, som vandt
indpas i Europa og blev brugt, uden at der
var nogen betænkeligheder knyttet dertil.
Samtidig blev islam fremstillet som djæ
velens værk, som i et og alt modstillet
kristendommen.

Tilbage bliver billedet af to uforsonlige
religioner, som gensidig benægtede hin
andens gyldighed, og som på trods af så
mange fælles referencer nægtede at aner
kende nogen forbindelse indbyrdes. Det
billede er så ved at vinde indpas hos andre
historikere som en reaktion mod det før
ste, men det er næsten for enkelt til at
være sandt. I anden del af artiklen vil jeg
give nogle bud på, hvor det måske kunne
være frugtbart at lede efter fællesskaber
på trods af middelalderens egen faktiske
påstand om uforenelighed. Der bliver alt

3

Tankeretningen skiftede efter 1300, hvor
trekanten begyndte at bygges op nedefra.
Tanken bliver mere og mere, at begreber
dannes på grundlag af en række observa
tioner af enkelte individer; det karakteris
tiske for en gruppe bliver summen af
gruppens medlemmers egenskaber. Der
for blev enkelte muslimers opførsel plud
selig interessant, fordi den kunne sige
noget afgørende rigtigt om, hvad en mus
lim egentlig var. Spændingerne i det eu
ropæiske samfund mellem fornuft og
åbenbaring blev ikke mindre, men forsø
get på at fastholde enhedstanken måtte
opgives: paven forlod Rom og fik mod
paver, kætterierne fik større støtte; filoso
fien blev uomgængelig ved siden af teo
logien.

b) Kristne teologer havde ingen intention
om at forstå islamisk teologi på islamiske
præmisser. Det kan synes mærkeligt i
betragtning af, at en af 1200-tallets ny
skabelser i forholdet til islam varet inten
sivt studium af koranen; men det er slå
ende, at et bedre kendskab til koranen og
til islam ikke førte en en revision af det
på forhånd givne billede af islam som
djævelsk.
c) Kristne skrifter om islam havde et
formål internt i Europa, som ikke primært
var at imødegå islam; dette punkt er
egentlig en konsekvens af a). Målet med
skrifternes form var at sikre den enkelte
teolog mod anklager for at beskæftige sig
for indgående med kætterske emner. Må
let med skrifternes indhold har primært
været at underbygge enhedstanken og
dermed den åbenbarede sandheds gyl
dighed, men samtidig at undersøge den
filosofiske tankes spændvidde og mulig
heder i et medium, som i sin form på
forhånd var defineret som ortodoks.

Dette skift mellem to tankemåder er ble
vet eftervist i filosofi, i teologi, i kunst
etc. Jeg har brugt den som baggrund for
at se, om den nedadsivende tankemåde
kunne bringe en bedre forståelse af mid
delalderlige skrifter om islam. Det kan
den under følgende forudsætninger:

Disse konklusioner har en historiografisk
interesse, fordi en stor del af de seneste
godt hundrede års historieskrivning har
tolket skrifterne ganske anderledes. I sto
re træk går dens fremstilling ud på, at det
første korstogsårhundrede (1100-tallet)
efterfulgtes af en kritik af korstogstan
ken. Det skyldtes dels den øgede kontakt
med muslimer og deres kultur, dels et
ændret åndeligt klima i Europa, som fra
1200-tallets begyndelse blandt andet ud
møntedes i forsøget på at indføre en kris
tendom som apostlenes inden for den
etablerede kirkes rækker med tiggermunkeordneme, hvis hovedopgave var præ
diken og mission. Både kontakten og
missionsiveren skulle have medført en
øget interesse for islam som religion og

a) Kristne skrifter om islam eller om kris
tendommen var aldrig henvendt til mus
limer. Problemet med denne påstand er,
at adskillige skrifter rent faktisk angiver,
at de er forfattet for at blive læst af mus
limer. Det må imidlertid være en litterær
fiktion, fordi de ikke har været oversat til
arabisk og aldrig har cirkuleret uden for
Europa, og fordi skrifterne tydeligt be
handler emner, som er interessante i en
kristen europæisk sammenhæng, men
perifere eller direkte forkerte i en isla
misk. Den litterære fiktion kan skyldes,
at forfatteren dermed havde større frihed
til at behandle kontroversielle emner,
hvis det angiveligt skete for at omvende
muslimer.
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Teologisk diskussion mellem dominikanermissionærer og muslimske lærde. Fra et manuskript fra midten
af 1300-tallet. (Gengivet efter: Livre des merveilles ... Reproductions des 265 miniatures du manuscrit
français 2810, tome II, ed. par Biblioteque nationale, Paris ca. 1909)

dermed et øget studium af koranen og
islamisk kultur og et forsøg på at udbrede
kristendommen med fredelige midler.
Korsfarernes sværd afløstes af tigger
munkenes fredelige prædiken.

forhold mellem de to religioner. Der er
en række enkelte tilfælde, som peger i en
anden retning.

Billedet er konkret forkert, fordi der ikke
var nogen modsætning mellem korsfa
rerne og tiggermunkene, tvært imod blev
de nye ordeners medlemmer de vigtigste
agitatorer for korstog hjemme i Europa.
Deres studier af islam må derfor have haft
et andet formål, som skitseret ovenfor.

Spanieren Ramon Lull er en stærkt kon
troversiel person, i sin samtid og i dag.
Efterhånden er det vist fastslået, at han
rent faktisk skrev på arabisk ud over på
latin og catalansk, og at han dermed har
været tilgængelig for muslimer. Han hav
de tydeligvis et godt kendskab til både
muslimsk filosofi og muslimsk teologi,
han kendte en hel del til koranen, og han
har faktisk haft mulighed for at diskutere
med veluddannede muslimer. Problemet
er, at hans skrifter adskiller sig fra hans

Intellektuelt fællesskab

Spørgsmålet står så tilbage, om den skar
pe modsætning mellem kristendom og
islam, der faktisk afspejler sig i de kristne
kilder, var den eneste mulige form for
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den fornødne evne til at argumentere for
kristendommens sandhed.

samtids og i sin form ikke er et produkt
af den nye universitetsforskning i 1200tallet. Det gjorde det svært for ham at
blive accepteret i sin samtid, og det gør
det simpelthen svært at forstå ham i dag.

Det interessante ved Ramon Lulls skrif
ter er, at de argumenterer på et niveau,
som helt bevidst er fjernet fra dogmatisk
begrundede kristne opfattelser, og som
desuden tydeligt er i samme tradition
som tilsvarende muslimske forsøg på at
begrunde islams sandhed logisk og uden
brug af koranen. Det vil sige, at Ramon
Lull og islamiske filosoffer har været
fælles om et projekt, nemlig at bevise
troen logisk, selvom de skulle bruge det
til at nå forskellige mål, nemlig at bevise

Ramon Lulls projekt var at bevise kris
tendommens sandhed, men at gøre det
filosofisk og uden brug af åbenbarede
skrifter. Hans hovedmodstander dermed
var så ikke primært islam, men enhver
ikke-rationelt begrundet gudsopfattelse,
hvorfor han også leverede drøje angreb
på de fleste kristne i almindelighed og i
særdeleshed på kristne missionærer uden

Muslimske og latinske
notarer ved del kongeli
ge hof på Sicilien. Manu
skriptillustration
fra
1190-eme. (Gengivet ef
ter: Kurt Villads Jensen
(red.): Europa og de
fremmede i middelalde
ren, København 1989)
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henholdsvis kristendommens og islams
sandhed. Det er muligt at se dette projekt
som tegn på, at der har eksisteret et intel
lektuelt middelhavsfællesskab, som gik
på tværs af de konfessionelle grænser.

langt mere end i en åndelig kamp mod
kristendommen, det vil sige de har været
apologetiske mere end polemiske; og at
en hel del af dem er skrevet af konvertit
ter fra kristendommen.

Dette intellektuelle fællesskab kan gen
findes i en række enkelttilfælde fra hof
ferne på Sicilien og i Spanien (men øjen
synligt ikke i korsfarerstateme i Mellem
østen). Det er karakteriseret ved, at de
kristne modtager og kun giver lidt; at det
foregår i forbindelse med en ivrig over
sættelsesvirksomhed; og at det ikke æn
drer det gængse syn på islam. Det er
intellektuelt på det niveau, hvor man kan
ræsonnere sig frem, men det ændrer ikke
ved dogmerne.

De vægtigste temaer i denne litteratur er:
1) Profetiens rolle som vidnesbyrd: er
Muhammed forudsagt i bibelen eller ej?
Problematikken er helt parallel med vo
res læsning af gammeltestamentlige ste
der som forudsigelser af Kristus.
2) Jesusskikkelsen som profet, som Gud
og som mirakelmager: Hvad karakterise
rer en rigtig profet? Kan f.eks. Johannesevangeliets beskrivelse af en fyldebøtte
og livsnyder anvendes på den profet, som
koranen beskriver som den mest ophøje
de? Jesu guddommelighed afvises
skarpt, både på koranens grundlag og
med henvisning til bibelen (som musli
merne citerer med henvisning til kapitel
og vers, "fordi de kristne ikke kan deres
hellige bog udenad"). I den forbindelse
følger der ofte en tankevækkende diskus
sion af skriftfortolkning, hvor kristne
læsninger afvises som læst ud af sam
menhængen, som tolket i overført betyd
ning hvor den bogstavelige gav lige så
god mening, og så videre.

Dette fællesskab fik en betydning for den
kristne teologi. Den mest mærkbare følge
var, at hele diskussionen om forholdet
mellem tro og forståelse blev så påtræn
gende i 1200-tallets Europa. Europæerne
overtog ikke teologiske dogmer ffa
islam, men et problem, som blev af be
tydning for forståelsen og for omtolknin
gerne af dogmerne.

Islamiske polemiske skrifter
Den reelt eksisterende skarpe afvisning
af den anden religion kan også problema
tiseres ved at se problemet fra den anden
side, det vil sige ved at se på den islamis
ke såkaldte polemiske litteratur mod kris
tendommen.

Treenighedsbegrebet afvises som fuld
stændig uforståelig, hvad det jo egentlig
også er i følge kristen teologi. Men det
interessante i den muslimske imødegåel
se er, at de afviser enhver analog beskri
velse af treenigheden som ugyldig. De
hævder altså med stor styrke, ikke alene
at Guds inderste væsen er umuligt at
forstå, men også at Det er umuligt at
beskrive i menneskelige billeder, selvom
vi kender det fra åbenbaringen. Muslim
ske og kristne teologer er altså enige om

Det er en svær genre al gå til af sproglige
grunde, og fordi mange skrifter først for
nylig er begyndt at blive udgivet. Det
umiddelbare indtryk er, at der er langt
færre islamiske skrifter mod kristendom
men end omvendt; at de har haft en funk
tion internt i det muslimske samfund
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denne umulighed, selvom de er uenige
om, hvad åbenbaringen siger om Guds
væsen.

der den nu. Langt almindeligere er det
imidlertid, at der tales om fejltolkning. I
så fald accepterer forfatteren bibelen som
en bog, der refererer eller indeholder en
ægte åbenbaring, men han afviser de
kristnes tolkning af den.

Endelig afvises mirakler som bevis for
Jesu guddommelighed, blandt andet med
den simple konstatering, at Moses i så
fald ville have været mere Gud end Jesus,
for han forvandlede een form for eksi
stens - en stav - til en ganske anden form
- til en slange; mens Jesus kun gengav en
død mand hans tidligere form.

Disse metodiske overvejelser havde en
funktion internt i det muslimske sam
fund. I det mindste fra 1000-tallet tilspid
sedes diskussionerne om en bogstavelig
over for en allegorisk tolkning af kora
nen. På den ene yderfløj kum^ for megen
vægt på den bogstavelige tolkning føre til
en absurd tolkning af koranen; på den
anden kunne en for allegorisk tolkning
føre til opfattelsen, at kun ganske få, sær
ligt uddannede kunne få en dybere forstå
else af koranens budskab. Den sidste ten
dens blev den mest acceptable blandt de
muslimske teologer og filosoffer.

3) Kristen moral: De kristne opfylder
ikke deres egen hellige bogs forskrifter,
for eksempel omskærer de ikke deres
børn, selvom det er påbudt i det Gamle
Testamente. Dette punkt rammer centralt
i kristne overvejelser om den bogstaveli
ge modsat den overførte tolkning af lo
ven; om på hvilken måde og i hvilken
grad det Nye Testamente har afløst eller
fuldendt det Gamle.

Hvis man ser på det konkrete indhold af
de temaer, som både den kristne og den
islamiske polemiske litteratur behandler,
er der tilyneladende en uoverstigelig
modsætning mellem de to religioner.
Men med lige så stor ret kan man hævde,
at begge religioners tilhængere kæmper
med nøjagtig de samme teologiske
grundproblemer på trods af deres forskel
lige løsningsforsøg. Det gælder:

4) Arvesynden stiller mennesket umuligt
og fratager det ansvaret.
Disse skrifter viser et kendskab til kris
tendommen eller til visse af dens sekter.
Meget af det er tydeligvis nedarvet fra
tidlig islamisk tid og brugt i perioden fra
1000 til 1300 til at karakterisere kristen
dommen som sådan og ikke blot som
samtidshistorisk størrelse. Det interes
sante er imidlertid metoden bag.

1) Det guddommeliges manifestation i
historien. Mennesket Jesus og bogen ko
ranen er to forskellige forsøg på at løse
det samme problem: Gud kan ikke være
af denne verden og må derfor træde ind i
verden i konkret historisk tid, og Han må
gøre det på en måde, så at Han bevarer
sin fulde guddommelighed. Både men
nesket Jesus og bogen koranen blev i de
første århundreder efter deres komme
genstand for helt parallelle teologiske be

Skrifterne bygger metodisk på opfattel
sen af Tahrif, af de kristnes skriftfor
vanskning. Den optræder imidlertid på to
måder: Der kan være tale om regulær
forfalskning, således at de kristne har
ændret i de åbenbarede skrifter og for
eksempel fjernet de steder, hvor Muham
med er omtalt. I så fald anerkender for
fatteren ikke bibelen i den form, vi ken
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bud i den religiøse lov kan sikre det en
plads i paradis; og hvorfor Gud tillader
nogle at gøre det onde, hvis Han er al
mægtig?

handlinger, hvorunder en række dogmer
blev slået fast; som at de i bund og grund
var guddommelige og i deres inderste
væsen lig Gud, og at de ikke var skabte
men havde eksisteret altid. Begge blev
opfattet som opfyldelsen af tidligere for
jættelser eller ufuldstændige åbenbarin
ger. Begge måtte nødvendigvis opfattes
som den endegyldige og afsluttende
åbenbaring af Gud; og begge bar i sig en
snublende nærliggende mulighed for at
brodere videre på frelseshistorien og op
dage nye profeter og nye åbenbaringer,
hvad både islams og kristendommens
historie viser til fulde.

3) Åbenbaringens autoritetsbelæg: om
skriftens ord kunne bekræftes eller af
kræftes med mirakler, ved sin indre kon
sistens, med brug af en målestok uden for
åbenbaringen i form af logik og alminde
lige ræsonnementer. Og omvendt: om
skriften gav svar på alt, om den dækken
de beskrev og tolkede alle jordiske for
hold.

4) Hvorledes skriften skulle tolkes i sig
selv, hvilken status en bogstavelig tolk
ning havde i forhold til en allegorisk eller
moraliserende tolkning.

2) Prædestinationslæren og det ondes
problem: om Guds almægtighed betyder,
at Han på forhånd har bestemt nogle til
frelse og andre til fortabelse; og uløseligt
forbundet dermed to punkter: om menne
skets egen evne til at leve op til bestemte

Kætterske fællesskab
Disse ovennævnte spørgsmål diskutere-

Aristoteles (384-322 f.Kr.) var et vigtigt
bindeled mellem kristendom, islam og jø
dedom i middelalderen. Her ses et kobber
stik af M.Lorch fra 1561. (Gengivet efter:
G.Sievemic og H.Budde (udg.): Europa
und der Orient 800-1900, Berlin 1989).
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ligt at tale om et kættersk middelhavsfæl
lesskab, fordi det er de samme tendenser
og vranglærer, både kristendommen og
islam bekæmper (og som de iøvrigt sky
der hinanden i skoene). Der er problema
tiske metodiske overvejelser forbundet
med at bruge termen kætterfællesskab,
fordi de fleste fejltagelser i religiøs hen
seende er ganske menneskelige. Det at
opleve verden som behersket af ondska
ben, at se en afgørende forskel mellem
det Gamle testamente og det Nye, og at
tro på at verden har været altid, kan være
opstået spontant på forskellige steder til
forskellige tider. Det kan også være ind
byrdes uafhængige udviklinger fra det
samme antikke grundlag.

des internt i islam og i kristendommen for
at imødegå samme tendenser blandt kæt
terske grupper af tilhængere i begge reli
gioner (og forøvrigt også inden for jøde
dommen):
1) At åbenbaringen er uafsluttet. I Europa
afventede kætterske grupper Helligån
dens kødpåtagelse eller åbenbaringen af
et åndeligt tredie Testamente efter det
Gamle og det Nye, eller de samledes
omkring karismatiske ledere som påstod
at have modtaget en ny åbenbaring fra
Gud.

2) At det onde har en selvstændig eksi
stens og er en magt ved siden af Gud. Det
er en tanke, som er uforenelig med et
altomfattende gudsbegreb, men en såre
almindelig tanke, som dukkede op i de
mange manikæisk2 lignende kætterske

Alligevel er der så mange fællestræk og
parallelle udviklinger i de kætterske an
skuelser, at det er nærliggende at tro på
en direkte forbindelse mellem islamiske,
jødiske og kristne kættere. Den har da
ikke alene sikret en parallel udvikling af
vranglærer i de to religioner, men af den
ne forbindelse er da også afledt en helt
parallel udvikling i dogmatisk præcise
ring, i skriftfortolkningsprincipper, i kæt
terbekæmpelsen o.s.v.

grupper i hele middelhavsverdenen.

3) At der skulle være en autoritet uden for
eller ved siden af åbenbaringen, som
skulle have samme sandhedsværdi som
skriftens ord. Denne opfattelse blev på
trængende i perioden indtil 1300, fordi
først islam og derefter kristendommen
stiftede bekendtskab med den antikke
græske filosofi, som i sin yderste konse
kvens måtte føre til opfattelser, der rok
kede ved åbenbaringens autoritet, som
f.eks. at verden var evig og havde eksi
steret altid og altså ikke var skabt.

Mystisk fællesskab
Der er helt klare og påviselige paralleller
inden for et område, der befinder sig på
begge religioners yderste gråzone, nem
lig mystikken. Det er til gengæld næsten
umuligt at sætte sig ind i for ikke-mystikere og lider i denne sammenhæng af
den afgørende svaghed, at mystiske op
levelser lader til at tendere imod at an
tage almenmenneskelige udtryksfor
mer. Imidlertid er det muligt at pege på
nogle formelle ligheder og nogle historis
ke sammenhænge, som antyder en anden

4) Forkert skriftfortolkning, først og
fremmest den overdrevent bogstavelige,
som førte til en forkastelse af åbenbarin
gen som absurd. Ortodoksiens forsvar for
den overførte fortolkning var dermed
vendt både mod dogmatisk grundede
kætterske grupper og mod filosoffer.
På den baggrund er det formodentlig mu

10

mystisk påvirkede jødiske samfund be
fandt kathareme sig. De havde en sjæle
lære og en lære om genfødsel, som ligne
de og meget vel kan have været influeret
afjødisk og i sidste ende islamisk mystik.

forbindelse end kun den guddommelige.
Mystikerens hovedmål er den fuldstændi
ge forening eller sammensmeltning med
det guddommelige, som kan opleves for
skelligt Den kan beskrives som en opsti
gen til en stadig højere grad af direkte og
ureflekteret erkendelse af det guddomme
lige (Det guddommelige lys, den guddom
melige trone, det guddommelige navn).
Den kan også beskrives som en stadig tøm
men sig selv for alt materielt for dermed
mere og mere at blive fyldt af Gud.

Inden for alle tre religioners mystik spil
lede det kvindelige aspekt en vigtig rolle,
eller måske snarere en insisteren på at det
guddommelige omfatter både det mand
lige og det kvindelige aspekt og først
dermed bliver fuldstændig kønsløst. Spe
kulationer i denne retning blandt jødiske
og islamiske mystikere minder ikke ale
ne om den hellige Frans af Assisi’s for
mæling med fru Fattigdom, men også om
senere franciscaneres beskrivelse afjom
fru Maria som både Guds moder, Guds
datter og endog Guds hustru.

Det er der i sig selv intet specifikt kristent
eller islamisk ved, men det fulgtes i mid
delalderen af teknikker og teologier, som
antyder et mystisk middelhavsfællesskab
på tværs af trosgrænseme. Et eksempel
er sjælelæren, hvor både islamisk sufis
me og jødisk kabalistiske kredse opere
rede med en inddeling i en animalsk, en
intellektuel og en spirituel sjæl. Denne
tredeling har paralleller i samtidig kristen
teologi og minder iøvrigt slående om
11 OO-tals forsøg på at inddele historiens
gang i epoker, som er karakteriserede af
en bogstavelig, en institutionaliseret og
en umiddelbar forståelse af sandheden.

Helt anderledes håndgribeligt og beskri
veligt er de middelalderlige teknikker til
at opnå denne mystiske forening med det
guddommelige. Som blot et enkelt ek
sempel skal nævnes Jacopone da Todi,
som tilhørte franciscanerordcnens spiri
tuelle fløj. Hans mystiske lovsange, som
skulle understøtte prædikenen og ledsage
arbejdet med at nå ekstasen, er affattet i
et da nyt versemål, som tilsyneladende er
direkte overtaget fra spanske suffer, fra
spanske islamiske mystikere.

Den mystiske sjælelære udvikledes til
tider - i det mindste i den jødiske form til en lære om genfødsel, som vel at be
mærke adskiller sig fundamentalt fra den
moderne amerikanskes patetiske forsøg
på at klamre sig til dette usle jordiske liv.
Den middelalderlige jødiske genfødsels
lære byggede på den observation, at men
nesket stikker så dybt i materien, at flere
liv er nødvendige for at kæmpe sig fri;
med henvisning til Skriften begrænsedes
antallet af liv normalt til fire.

Konkrete bærere af mystikken har været
de personer, der bevægede sig på tværs
af geografiske og konfessionelle grænser
i middelalderen. Et eksempel er grupper
af nordvesteuropæiske jøder, som efter
massakren under første korstog i foråret
1096 drog til det muslimske Spanien og
tilførte den filosofisk orienterede span
ske jødedom et mere inderligtog mystisk
aspekt. De kom samtidig i tæt kontakt
med islam.

På kristendommens yderste overdrev og
i samme geografiske område som stærkt
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områderne mellem religionerne og deres
strukturelle lighedspunkter, bliver bille
det langt mindre simpelt Til gengæld
bliver der åbnet mulighed for at observe
re de enkelte religiøse samfund i deres
mangfoldighed og på baggrund af disse
observationer begynde at danne sig et
billede af forholdet mellem kristendom
og islam.

Et andet eksempel er tiggermunkenes mis
sionsarbejde blandt kristne kættere i Syd
frankrig,Norditalien og Spanien. En forud
sætning for dette arbejdes succes var et
indgående kendskab til kætternes opfattel
ser og religiøse praksis, men det medførte,
at grænsen mellem kætteri og ortodoksi var
ubehagelig åben set med ortodoksiens øj
ne. Adskillige tiggermunke blev kættere
eller blev inspireret af kætterne, flere om
vendte kættere blev tiggermunke, og sam
me person kunne krydse den dogmatiske
grænse flere gange.

Kurt Villads Jensen

Noter
1 Denne artikel udspringer af el licentiatprojekt,
finansieret med et kandidatstipendium og Johs.
Pedersens legat. Det endte foreløbig i 1991 med
en ph.d.-afhandling om ’’Fornuft og tro. Kristne
europæiske skrifter om islam indtil år 1300.’’ Arti
klen er egentlig et forsøg på at overveje, hvad jeg
kunne være fortsat med efter selve licentiatprojek
tet.

Et tredie eksempel er omvendelser over
grænserne mellem jødedom, kristendom
og islam. Omfanget heraf er det umuligt
at gisne om - uden et opfølgende militær
politisk argument har det været ringe men det betydningsfulde har været om
vendelsen af de enkeltpersoner, som har
haft et solidt kendskab til begge religio
ners grundlag og indhold. Sådanne fandt
sted, og de har medført en gensidig på
virkning mellem religionerne. Det umid
delbart mest oplagte område herfor var
mystikken, netop på grund af dens ten
dens til at antage almene former, som var
svære at skelne fra den ene religion til den
anden.

2Efter religionsstifteren Mani (d. 277), hvis lære
om en dualistisk verden, delt i kampen mellem en
god og en ond gud, blev meget udbredt i antikken
og heftigt bekæmpet af de kristne kirkefædre.
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Konklusionen er altså, at middelalderens
eget billede af en skarp, uforsonlig græn
se mellem kristendom og islam var et
ønskebillede, som er forfærdelig nemt at
overtage uformidlet, men som kun er
sandt inden for nogle snævert afgrænse
de områder. Det er kun sandt i den ud
strækning, man accepterer kristendom
og islam som entydige, klart definerbare
og ret uforanderlige størrelser; altså når
man tænker i typer.

Generelt om islam, se J. Windrow Sweetman,
Islam and Christian Theology, London 1955.
En grundig indføring i kætterske synspunkter er
Amo Borst, Die Katharer, Stuttgart 1953; Gerhard
Rottenwöhrer, Der Katharismus, Bad Honnef
1982.

En fascinerende indblik i mystik giver Judith Win
ther, Kabbalah: en rejse i jødisk mystik, Lynge
1986.

Hvis man derudover inddrager grænse
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Historien om Sydafrika
Forskningen i apartheids rationalitet - et historiografisk indblik.
Af cand.phil. Hans Erik Jakobsgaard Stolten
forskning i historien på dennes egne be
tingelser. Kun få sydafrikanske histori
kere har fulgt denne konservative meto
dologi og de fleste af dem, der har forsva
ret den, har været afrikaanssprogede. Bå
de den konventionelle engelsk-liberale
skole og den radikale skoles historikere
har forsøgt at rekonstruere en fortidig
virkelighed med relevans for nutidens
problemer. Begge retninger er gået ud fra
en praksis, hvor fortiden forstås i lyset af
nutiden og samtiden forandres på basis af
historisk viden. De brændende spørgs
mål i historikernes samtid stillede krav til
opklaring af sammenhænge i den histo
riske virkelighed og netop denne korre
lation har gjort forskningsdebatten om
kring Sydafrikas historie så engageret og
anvendelig. Det var imidlertid først om
kring 1970, at sammenhængen mellem
den hvide befolkningsgruppes politiske
dominans via apartheidsystemet og ud
viklingen i Sydafrikas politiske økonomi
for alvor blev taget op i den historiogra
fiske debat. For at forstå forudsætninger
ne for denne debat er det nødvendigt at
tage et skridt tilbage i historien.

Sydafrikas skrevne historie tager sin be
gyndelse kort efter etableringen af Det
Hollandske Ostindiske Kompagnis for
syningsstation ved Taffel Bai i 1652 un
der Jan van Riebeecks ledelse. Spredte
skriftlige beretninger om forholdene i
landet findes lige fra Bartholmeus Diaz
opankring i Mossel Bay i februar 1488 og
en generel fremstilling af den syd
afrikanske historieskrivnings historie,
selv begrænset til indeværende århundre
de, ville blive en omfangsrig sag. Forsk
ningen i Sydafrikas nyeste historie af
spejler de dybe konflikter i landet. Den
historiografiske tradition er præget af fra
været af sorte historikere som følge af
den ekstremt ulige adgang til uddannelse
og historieformidlingen bærer på de la
vere niveauer præg af statskontrol med
alle læseplaner og på universitetsniveau
af den liberale traditions mangeårige do
minans.
Da den amerikanske professor Harrison
Wright i 1977 publicerede sin omdisku
terede kritik af hovedretningerne inden
for moderne sydafrikansk historiefor
skning, kastede han en brand ind i den
spæde debat mellem liberale og marxis
tisk inspirerede historikere1. Wright kri

Settier skolen. frontierteori og liberal
historieforskning.
Indtil et stykke op i 1920’eme var den
karismatiske amatørhistoriker George
McCall Theals arbejde centralt for sydaf
rikansk historieskrivning. Fra 1870’eme
og mere end 30 år frem skrev han på sin
History of South Africa ' Hans historie

tiserede specielt Den radikale skole for
skabelsen af et forsimplet og fordrejet
billede af fortiden. Han argumenterede
for en bevidst og konsekvent distance til
nutidige samfundsmæssige problemstil
linger og teorier som en forudsætning for
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de myter i den historiografiske tradition,
herunder den opfattelse, at udbredelsen
af den hvide bosættelse fra Cape-områ
det og den Bantu-afrikanske indvandring
i landet fra nord var sket samtidig og at
landets indre havde været folketomt, da
de hvide afrikaanstalende nybyggere, voortrekkerne, ankom hertil i 1830’eme ef
ter deres udvandring fia kap-kolonien i

var det hvide Sydafrikas koloniale natio
nalisme. Selv om Theal beskæftigede sig
mere med de sorte sydafrikanere end de
fleste af hans efterfølgere indenfor den
settler tradition, han stod fadder til, be
tragtede han de sorte som primitive, be
sværlige og statiske i forhold til Sydafri
kas civilisatoriske udvikling. Theals ar
bejde etablerede adskillige yderst sejlive
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gede mod integrationen af hele befolk
ningen i et fælles politisk system. Segre
gationpolitikken kunne ikke legitimeres,
sådan som mere slappe liberale ellers
forsøgte i 20’eme. Macmillans forskning
kunne dog ikke forklare, hvorfor et racis
tisk udelukkelsessamfund rent faktisk
udviklede sig hånd i hånd med en moder
ne økonomi. Han gjorde sig til talsmand
for, at rødderne til hans samtids racisme
skulle findes i de afrikaanstalende bøn
ders, trekboernes, tradition og mentalitet,
affødt af et halvnomadisk frontierswifunds kultur3.

protest mod de nye engelske ko
loniherrer. I Theals univers var hvidt
overherredømme simpelthen en naturlig
del af den vestlige civilisations udbredel
se og behøvede ingen yderligere forkla
ring.
Fra 1920’erne udvikledes en liberal
historieforskning som reaktion på settlertraditionen. William Miller Macmil
lan, der var hovedkraften i denne nye
skole af faguddannede historikere, arbej
dede som professor ved University of
Witwatersrandfra 1917 til 1932. Den nye
skole afviste Theals raceoverlegne, prokolonialistiske holdning og forholdt sig
kritisk til den racistiske orden, der var
etableret og under fortsat udvikling i lan
det. Macmillan brugte sine historiske un
dersøgelser direkte i politisk strid. Hans
arbejde i 1920’erne blev skabt som en
bevidst udfordring til den lovfastlagte
racediskrimination, segregation, som
boergeneralen J.B.M. Hertzog opbyg
gede som premierminister for pagtreger
ingen fra 1924 i en alliance med minein
dustrien, de hvide arbejdere og storbøndeme. Macmillans forskning afdækkede
mekanismerne bag den begyndende
indoptagelse i samfundet af den ”farve
de,” raceblandede befolkningsgruppe,
cape-coloureds tidligt i 1800-tallet og
den lære han uddrog var, at også den
afrikanske befolkningsgruppe kunne og
skulle integreres gradvist som fulde bor
gere i det sydafrikanske samfund.

Professoren i historie ved University of
Cape Town i 1920’erne og 1930’eme,
Erik Walker, byggede videre på den libe
rale historieteori. Han var inspireret af
Frederick Jackson Turners teser om den
amerikanske frontierhistories betydning
for kultur og livsform i USA4 og mente,

at de kunne bruges på sydafrikanske for
hold i forlængelse af Macmillans forsk
ningsresultater. De racistiske holdninger,
han så som årsag til segregationpolitik
ken, skulle søges i den afrikaanermentalitet, der udvikledes i Cape-provin
sens ekspanderende grænseområder tid
ligt i det nittende århundrede5. Efter Wal
kers opfattelse var det under kampe og
fredeligt samvirke på den usikre grænse,
at trekboeme påbegyndte en selviden
tifikation som hvide, overlegne i forhold
til den oprindelige befolkning og dette
fjendebillede forstærkedes under Voortrekkernes gennemtrængning af landets
indre og institutionaliseredes i boerrepu
blikkernes forfatninger. På krav fra de
nordlige afrikaansprægede områder
fulgte racefordommene efter boerkrigen
med over i Den sydafrikanske Union i
1910.

Macmillan var forud for sin tid ved, som
faghistoriker, at fremhæve den snævre
sammenhæng mellem økonomi og poli
tik i Sydafrikas historie. Efter hans opfat
telse var den fortsatte sammenvoksning
til en enkelt samlet nationaløkonomi etaf
de væsentligste udviklingstræk, der pe
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De liberale mente ikke, at frontierideologien bag segregationpolitikken havde
nogen mening i den moderne stat. Idépla
net var det afgørende i deres forklaring.
Racismen udsprang af en gammel, nu
ubegrundet, frygt. Adskillelsespoli
tikken, beregnet til administrativ sikring
af hvid overlegenhed på alle livets områ
der, forklaredes som et efterblevent re
sultat af samfundstænkning, skabt på den
isolerede og truede grænse. Nu virkelig
gjort med støtte fra tidens trekker^ de
fattighvide, der strømmede til byom
råderne i første halvdel af indeværende
århundrede.

diggjorde uddannelse af en større del af
de sorte. Migrantarbejdet kunne ikke op
fylde disse krav og en voksende gruppe
afrikanere måtte således tillades per
manent bosættelse i byerne. De måtte
også gives oplæring, en vis social sikker
hed og måske endda politiske rettig
heder.

Mange hvide liberale mente allerede
midt i 1930’eme, at denne udviklings
linje var under fuld udfoldelse og at det
naturnødvendigt måtte medføre, at både
lovbestemt og traditionsbunden racedis
kriminering på arbejdsmarkedet ville
forsvinde, samt at ikke blot faglærte, men
alle sorte arbejdere ville få betydelige
lønstigninger. Den nye fremstillingsin
dustri ville udfolde sig på et ekspan
derende hjemmemarked og dette ville
kræve, at alle sydafrikanere blev optaget
i samfundet, ikke blot som producenter,
men også som købedygtige forbrugere.
Den sydafrikanske Union ville indenfor
en relativt kort tidshorisont arbejde sig ud
af racismens forældede former. Denne
slutningsrække, præget af liberal udviklingsoptimismc, var forudfattet og hvile
de på et alt for løst grundlag. Den sekun
dære industri var stadig ung og forholdet
mellem den og statsmagten var uafklaret.

C.W. de Kiewiet, der bar historikerdis
kussionen videre, blev påvirket af økono
men Herbert Frankels argumentation,
der beskrev billigarbejdskraftsytemet
som ineffektivt. Frankel mente, at ultra
billig, ringe motiveret arbejdskraft var
uproduktiv og at de udelukkelses
mekanismer, der holdt prisen på afri
kansk arbejde nede, derfor samtidig
bremsede for økonomisk vækst6.
Derfor kan der ud af de Kiewiets History
læses en uvilje mod at erkende, at succes
rig industrialisering og racediskrimina
tion faktisk var gået hånd i hånd allerede
tidligt i århundredet.

Ikke desto mindre bekræftede samfunds
udviklingen i første halvdel af 1940’eme
tilsyneladende de liberale synspunkter.
Væksten i krigsøkonomien og det større
behov for afrikansk arbejdskraft nød
vendiggjorde en opblødning af den
jobreservation, der forbeholdt faglært ar
bejde for hvide, ligesom håndhævelsen
af de paslove, der holdt sorte væk fra
byområderne og forbudet mod ar
bejdskonflikter i praksis blev lempet no
get. Denne udvikling blev sat i stå med

Kapitalismens logik hos de liberale
Med fremlæggelsen af Hertzog-lovene i
1936 og vedtagelsen i 1937, der fratog
afrikanerne de fleste af deres tilbagevæ
rende parlamentariske rettigheder, var de
liberale længere fra målet end nogensin
de. Alligevel fandt de fortsat håb for de
res visioner i den økonomiske udvikling.
Fremstillingsindustriens vækst skabte
behov for faglært arbejdskraft. Den be
grænsede hvide arbejdsstyrke nødven
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lede frem til en eksplosiv situation .

efterkrigsafmatningen og nedkæmpelsen
af den hidtil største afrikanske mine
strejke i 19467. Efter 1948 udbredte Na

De fleste af de liberale historikere, der
bidrog til The Oxford History of South
Africa i slutningen af 1960’eme, gik
uforandret ud fra, at apartheid var et øko
nomisk irrationelt produkt af forældede
etnisk-ideologiske faktorer, racefordom
me parret med afsporet calvinisme og
boemationalisme. Økonomiske interes
ser indgik dårligt nok i forklaringen1 .

tional Party-regeringen racediskrimina
tionen til næsten alle områder af sam
fundslivet som et svar på den øgede sorte
urbanisering, proletarisering og selvbe
vidsthed. Den fungerede som et redskab
til at kontrollere og undertrykke industri
aliseringens sociale effekter. Men apart
heid bremsede ikke den økonomiske
vækst! Der var en forbigående tillidskrise
i forholdet til den internationale kapital
efter oprøret, der fulgte i kølvandet på
Sharpevillemassakren, men økonomien
fik nyt afsæt og vækstraterne i sidste
halvdel af 1960’eme var de næsthøjeste
i verden, kun overgået af Japan.

Derimod betød afkoloniseringsperio
dens større opmærksomhed omkring de
oprindelige kulturer, at værkets forfattere
pådrog sig betegnelsen, liberale afrikanister.

I en undersøgelse fra midten af 1960’eme
argumenterer sociologen Blumer for, at
økonomisk udvikling er raceneutral, den
hverken underminerer eller støtter raciale
strukturer11. Konsekvensen af Blumers
synspunkt er, at apartheid må nedbrydes
ud fra overvejende ikke-økonomiske,
d.v.s. politiske metoder, men at virksom
heder, der har tilpasset sig forholdene i
racestaten, burde være i stand til at arbej
de fuldt ud så godt under vilkår, der ikke
indebærer opdelinger efter race. Det ho
vedkrav de stiller er stabilitet - ikke af
skaffelse af apartheid.

På trods af, at det i løbet af 1950’eme blev
klart, at Nationalistpartiet ikke kunne fra
tages regeringsmagten, fastholdt de libe
rale den opfattelse, at økonomisk vækst
ville ødelægge grundlaget for apartheid.
Den kraftige økonomiske vækst i
1960’eme fik faktisk liberale akademi
kere til med bastant determinisme at pro
fetere vidtgående politiske forandringer.
Michael O’Dowd fra det altdominerende
mineselskab, Anglo-American Corpora
tion, fremlagde i 1964 den såkaldte Oppenheimer-tese, som på basis af W.W.
Rostows almene faseteori om økonomisk
take-off, forudsagde, at fortsat fremgang
i økonomien senest i løbet af 1980’eme
ville føre til apartheids totale afvikling og
indførelsen af den moderne velfærdsstat
indeholdende demokrati og massefor
brug8. Økonomen Ralph Horwitz plæde

Den radikale
mekritik

skoles

kapitalis-

Den høje økonomiske vækst, der karak
teriserede den sidste halvdel af 1960’erne, forekom samtidig og i tæt vekselvirk
ning med den hidtil mest rigide og altom
fattende gennemsættelse af raceadskil
lelsespolitikken; lige fra en perfektio
nering af petty apartheid i dens mest
ydmygende former, såsom adskilte bus
ser og toiletter til grand apartheids bantustanpolitik og tvangsflytning af tre mil-

rede for en mere konfliktpræget udlæg
ning af tesen, der inddrog den sorte be
folkning. Han mente, at den tiltagende
konflikt mellem økonomi og politik ville
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Opholds- og soverum fra et mandsherberg. Sådan levede de sorte minearbejdere, der hentede Sydafrikas
rigdomme frem i lyset. (Foto: Ben Maclennan, 1980)
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holde de sortes uddannelsesniveau nede,
ved at standse dem i varetagelsen af deres
interesser på arbejdsmarkedet og ved at
forhindre dem i kapitalophobning, sikre
de systemet tilgang, fordeling og repro
duktion af den billigst mulige arbejds
kraft. Grundlaget for Sydafrikas økono
miske fremgang var netop billigarbejdskraftsystemets
overudbytningsmeka
nismer. Racesystem og økonomisk
vækst afhang af og understøttede hinan
den. De var ikke antagonistiske størrel
ser. Tværtimod, de var uadskillelige og
forstærkede gensidigt hinanden. Race
undertrykkelsen var en forudsætning for
hurtig vækst og den hvide økonomis
fremgang medførte samtidig en styrkelse
af det hvide overherredømme.

lioner mennesker til racedelte bosættel
sesområder.
En ny generation af yngre eksilakademi
kere gennemførte bruddet med den
dominerende liberale tradition. De før
ende miljøer var University of London og
University of Sussex. Denne situation
medførte, i forbindelse med den voksen
de solidaritetsbevægelse, en kraftig inter
nationalisering af diskussionen om Syd
afrika. Den genopblussen af faglige og
politiske uroligheder, der med korte mel
lemrum har præget Sydafrika siden 1973,
medvirkede til, at 70’emes og 80’emes
offensive radikale/marxistiske historie
debat foregik under indtryk af de folkeli
ge bevægelsers aktuelle diskussioner om
strategi og taktik.

De radikales direkte samfundsengage
ment inddrog også synet på udlandets
investeringspolitik. Hvis racepolitik og
økonomisk vækst var uforenelige, som
de liberale mente, måtte udenlandske in
vesteringers stimulans af økonomien væ
re et velegnet middel til at opbygge mod
sætningerne i apartheid og det eksisteren
de system. Den strategi troede de radikale
historikere ikke på. Legassick, Innes og
andre fra skolens venstrefløj argumen
terede for, at udenlandske investeringer
ville underbygge det hvide herredømme
og derfor burde modarbejdes13.

Frihedsbevægelsernes egen historie
skrivning kan næppe karakteriseres som
egentlig forskning. Bevægelsernes pu
blikationer er ofte stærkt ensidige og
ukritiske overfor egen indsats, i visse til
fælde grænsende til det sekteriske. De
fleste af bevægelserne har desuden set
med skepsis på folk fra akademiske mil
jøer, hvis disse ikke var til sinds at stille
sig direkte i de pågældende organisa
tioners tjeneste. På den anden side har
mange af de progessive faghistorikere
haft en berøringsangst overfor aktivist
miljøerne, der ikke helt kan begrundes
fagligt, men må skyldes karrierehensyn.

Mens den, af de liberale postulerede,
modsætning i forholdet apartheid/kapitalisme pegede mod en gradvis nedbryd
ning af racesystemet på vejen mod en
velfungerende, selvbærende kapitalis
me, så pegede den radikale betragtnings
måde mod opbygningen af en system
overskridende situation, der ville afskaf
fe både apartheid og den sydafrikanske
udgave af kapitalisme.

Canadieren Frederick Johnstone udvik
lede en forklaringsmodel for den faktisk
konstaterbare overensstemmelse mellem
raceudelukkelsessystemet og en høj grad
af samfundsøkonomisk vitalitet12. John
stone så apartheid som en rationel politik,
hvis overordnede formål var at hindre
sort samfundsmæssig opstigning. Ved at
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ger, alderdomsforsørgelse, sundhedsvæ
sen og andre sociale belastninger15. Også

De tidlige radikale udviste i denne fase
tendenser til at angribe et liberalt syns
punkt, der blev fremstillet stereotypt og
oversimplificeret. Nogle af dem påstod,
at adskillelsespolitikken fra først til sidst
havde frembåret den industrielle udvik
ling. Legassick så segregation som en
bevidst konstrueret, regeringsunder
støttet arbejdsgiverpolitik, introduceret i
de første 10 år af indeværende århundre
de med det formål at fremskaffe og kon
trollere den billige sorte arbejdskraft til
miner og landbrug. Minekapitalen havde
ikke blot tilpasset sig den eksisterende
racisme, som Blumer hævdede. Den hav
de grundlagt den herskende orden i race
staten.

den sekundære industri nød senere godt
af de fastlagte standarder. På denne måde
udbyttede kapitalen de førkapitalistiske
samfund i det sydlige Afrika i en form for
indre kolonialisme.

Diskussionen
Som man kan læse ud af ovenstående,
fremstod det liberale og det radikale
synspunkt i begyndelsen af 1970’eme
som helt uforenelige og modsat rettede
paradigmer. Den empiriske forskning,
revisionisterne bedrev, var i begyndelsen
rettet mod de samfundselementer/faktorer, som, de forventede, ville have stor
forklaringsværdi i forhold til indførelsen
af de regel- og lovkomplekser, der kon
stituerede segregationpolitikken. Jordlo
vene og reservatpolitikken, migrantarbejdersystemet og forholdet mellem
guldmineindustrien og statsmagten blev
anset for sådanne nøglepunkter.

En anden radikal historiker, Trapido, på
viste, at den form for minedrift med me
get dybe skakter, som de geologiske for
hold i Sydafrika nødvendiggjorde, kræ
vede store mængder arbejdskraft. Mal
mens guldindhold var lavt og verdens
markedsprisen var nogenlunde fastlagt.
Konkurrenceevnen kunne derfor kun
sikres på basis af tilstrækkelig tilgang af
meget billig arbejdskraft. Disse faktorer
var efter Trapidos mening afgørende for
de særlige former den industrielle udvik
ling antog i Sydafrika14. Harold Wolpe

Forskningen blev næppe fra nogen af
parterne foretaget direkte med henblik på
den eskalerende debat mellem paradig
merne, men mere sammenfattende, diskussionsrettedc værker dukkede efter
hånden op. Et af mest spændende er
utvivlsomt Merle Liptons Capitalism
and Apartheid, hvis strukturelle liberalis
me både har taget ved lære af, og går
direkte til angreb på, de radikale. Hun kan
fremvise væsentlige forskningsresultater
ved påvisningen af specifikke kapital
interessers indflydelse på særlige dele af
apartheidlovgivningen, men kvier sig
ved mere bredt at sammenfatte forholdet
mellem hvidt raceherredømme og øko
nomisk vækst16.

beskrev migrantarbejdet som nøglen til
billigarbejdskraftsystemets udformning.
De sorte minearbejdere var hjemmehø
rende i landområdeme, i reservaterne el
ler i nabolande, hvor de havde en familie-/stammemæssig basis i subsisten
slandbruget. Mineejerne behøvede der
for kun at betale en løn, der netop dæk
kede den blotte eksistens for den enkelte
arbejder i kontraktperioden og produk
tionsomkostningerne kunne således i høj
grad friholdes for udgifter til familieboli

Det er også indviklet. Økonomisk udvik-
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ling er resultatet af en mængde forskelli
ge faktorer. Segregation- og apartheid
staten har fra midten af 1920’eme og
frem til begyndelsen af 1970’eme på
tvunget Sydafrika en relativ stabilitet
som grundlag for den økonomiske udvik
ling. Massiv statsundertrykkelse, del og
hersk politikker og en bevidst udviklet
psykologisk afhængighed tjente til at af
vise afgørende udfordringer mod syste
met. Denne tilsyneladende soliditet har
utvivlsomt fremmet økonomisk vækst.

sydafrikanske Union i 1910. Organisa
tionerne til rekruttering af arbejdskraft
fungerede ikke altid lige velsmurt og
midlerne til at opnå den ønskede arbejds
kraftreserve vurderedes forskelligt. Mineejeme ønskede reservaterne opretholdt
og udbygget som depot for en migrantar
bejderstyrke, der kunne forsørge sig selv
mellem kontraktperioderne, mens de de
le af landbruget, der havde sikret sig selv
jord nok, ønskede et tilstrækkeligt antal
afrikanere bosiddende på farmene som
fæstere eller landarbejdere . Mineejerne vandt stort set denne interessekamp.
Til gengæld måtte de betale for systemets
stabilitet med reserveringen af godt be
talte jobs for hvide arbejdere, the job
colour bar. Johnstone bedømte fordele
og ulemper for mineindustrien. I sit ho
vedværk fra 1976 vurderede han den ind
byggede systemstabilitet i en splittet,
kontrollerbar arbejdsstyrke som vigtige
re for mineejeme, end de omkostninger
den påtvungne andel af højt betalte hvide
arbejdere påførte dem18. Også Wolpe

De seneste 20 års forskning viser klart, at
forholdet mellem økonomi og racesys
tem aldrig var, hverken så ligetil eller så
statisk over tid, som de tidlige radikale
forestillede sig omkring 1970. Det syns
punkt, at økonomisk vækst altid og under
alle vilkår er blevet hæmmet af racesys
temet, må imidlertid betragtes som ende
ligt tilbagevist af de radikale historikeres
forskning. Både minerne og det markeds
orienterede landbrug nød godt af syste
met, der gav dem nem adgang til en stor,
billig arbejdsstyrke, hvis geografiske og
sociale mobilitet var under fuld kontrol.
Det er i dag bredt accepteret blandt de
historikere, samfundsforskere og økono
mer, der placerer sig i debatten, at segre
gationsystemet fremmede den økono
miske udvikling i industrialiseringens
tidlige faser, hvor en sammensat, ufag
lært og kun delvis proletariseret arbejds
styrke blev disciplineret og socialiseret til
lønarbejdet gennem en høj grad af ikkeøkonomisk tvang.

mente, at reservaterne blev skabt som
arbejdskraftdepoter for, og på direkte for
anledning af, minekapitalen.

De tidlige radikale var næppe helt ret
færdige, når de mente, at kapitalisterne
havde skabt systemet bevidst og entydigt
efter egne interesser. Mineejeme havde
forsøgt at undergrave jobreservationspo
litikken gennem ansættelse af flere billi
ge sorte arbejdere på bekostning af de
hvide og Randrevolten i 1922, hvor de
hvide arbejdere rejste sig mod mineejer
ne til kamp for deres privilegier, blev
udkæmpet omkring dette spørgsmål. No
get tyder på, at mineejeme ikke blot var
ude efter en revidering af de jobstandar
der og faggrænser raceforordningeme

Marion Lacey har påvist gradsforskelle i
systemets væksteffekt på forskellige
økonomiske sektorer. Det kommercielle
landbrug og minekapitalen havde f.eks.
ikke samme holdning til reservatpolitik
ken i årene lige efter dannelsen af Den
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overdrivelse af mineejemes indfly
delse23. Det var klart i mineejemes inter

foreskrev, som Johnstone påstod, men
ønskede at skaffe sig frihed i deres ansæt
telsespolitik gennem en afskaffelse afjob
colour bar. Migrantarbejderordningen
var (og er) et vigtigt systemelement, der
aldrig i samme omfang modsvarede de
forskellige kapitalgruppers interesser. I
realiteten startede migrantarbejdet på
plantager og farme længe før minedriften
i Kimberley og Witwatersrand. Saunders
mener, at at selve landerobringen/koloniseringen afgjorde hvilke territo
rier, der blev ladt tilbage som reservater,
mens omfanget af migrantarbejde i de
forskellige stammesamfund afhang af
traditioner og sociale strukturer. Des
uden fremholder han, at mange mineeje
re foretrak en fast bosiddende, stabil ar
bejdsstyrke, der ikke behøvede konstant
oplæring og. som var mindre tilbøjelig til
at desertere19.

esse at ansætte og uddanne sort arbejds
kraft til en meget lavere løn. De hvide
arbejderes modstand forhindrede dette
og nødvendiggjorde pagtregeringens
kompromispolitik, der fra 1924 sikrede
den påtvungne enhed i en hvid magtblok,
bl.a. gennem forstærkede colour bar re
gulativer. Det er Davies opfattelse, at de
hvide arbejdere fik nok så meget ud af
raceordningen, som de hvide kapitalister,
i form afjobsikring og en "udbytningsfri"
løn24. Opbygningen af racesystemet blev
ikke dikteret af én enkelt økonomisk sek
tor.

Den liberale skole lagde hovedvægten på
politik og ideologi og overvægtede race
fordomme og etnisk frygt som årsagsfor
klaringer på raceadskillelsespolitikken.
De radikale undervurderede denne kau
salitet. Saunders mener, at segregation
politikken blev videreudviklet under nyt
navn, apartheid, på grund af politisk
frygt. Af denne årsag afvistes en større
fastboende sort byarbejderbefolkning
mod fremstillingsindustriens ønske, sor
te i byområderne terroriseredes med pas
love og indflytningskontrol og tvangs
forflyttedes i millionvis og fra 1970 blev
afrikanere frataget deres sydafrikanske
statsborgerskab og tilknyttet et indepen
dent black homeland som følge af sepa
rate developmcnt-politikken. Den politi
ske trussel blev imødegået trods tiltagen
de økonomiske omkostninger.

Ny forskning har understøttet George
Fredricksons argumentation, der peger
på en vis racistisk kontinuitet fra syste
met i Cape-området med slaver og im
porterede plantagearbejdere, såvel som i
dén racisme, der stammer fra etniske
grundholdninger . Butlers og andres
undersøgelser af forholdene på landet og
omkring mindre byer tyder desuden på,
at mineområderne ved Witwatersrand ik
ke var så afgørende for racesystemets
udformning, som Johnstone hævdede21.

Også Alan Jeeves forsøger at relativere
minekapitalens betydning. Hans under
søgelser viser, at det tog op mod 30 år for
mineejeme at etablere et fælles rekrut
teringssystem med halvoffentlig myn
dighed22. At beskrive forholdet mellem

Den voksende betydning af fremstil
lingsindustriens behov var en hjørnesten
i den liberale argumentation. Handels- og
fremstillingssektoreme ytrede da også
fra tid til anden en halvhjertet kritik over
for racepolitikken på arbejdsmarkeds-

minekapitalen og staten som en symbio
se mellem ligeværdige partnere, som
Yudelman tenderer til, er nok også en

22

En af de liberale historikeres højborge: University of Witwatersrand, også kaldet "Wits". (Foto: Hans Erik
J.Stolten).

mest ud over den endnu ikke særlig do
minerende fremstillingsindustri, men
med den større mekanisering af landbru
get voksede behovet for faglærte også
her. For mineindustriens vedkommende
betød 1970’emes stigende guldpriser, at
de hvide arbejdere kunne overføres til
egentlige arbejdslederjob, hvilket med
virkede til at nedbryde modstanden mod
faglig uddannelse af sorte minearbejdere
og dermed åbnede for afviklingen af job
colour bar. Denne udvikling fandt sted
samtidig med, at en tiltagende kapital
koncentration skabte konglomerater på
tværs af de forskellige økonomiske sek
torer. Under denne proces skete til dels
en sammensmeltning af afrikaanerkapitalen og den engelske kapital og afrikaanstalende økonomer og erhvervsfolk i le
derroller fik større indsigt i den engelske

området gennem deres brancheorganisa
tioner. Den radikale skoles talsmænd
fremfører imidlertid, at disse sektorer
klarede sig ekstremt godt under 1960’ernes vækstperiode på basis af halvfaglærte
migrantaibejdere. En bredere forskning i
fremstillingsindustriens økonomiske hi
storie savnes stadig og det er næppe mu
ligt entydigt at konkludere på, i hvilke
perioder fordelene ved den billige
kontrollerbare arbejdsstyrke opvejede
omkostningerne ved hyppig udskiftning
og manglen på faglært ekspertise, samt
lav købekraft i hjemmemarkedet
Efter Liptons opfattelse var apartheid
uforenelig med den højt udviklede kapi
talisme, hvis vækst afhænger af introduk
tionen af højteknologi. Før 1970’eme gik
manglen på kvalificeret arbejdskraft
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liberalismes holdningsunivers, herunder
en stigende forståelse af, at manglen på
værdighed og fraværet af alle sociale og
politiske rettigheder for de direkte pro
ducenter af hovedparten af landets vær
dier, også skabte ansvarsløshed og man
glende medleven i forhold til produkt- og
produktivitetsudvikling. Liptons argu
mentationslinje går ud fra, at storkapita
len i stigende grad var bekymret, ikke
blot over apartheids efterblevne indre
økonomiske dysfunktionalitet, men nok
så meget over de mere "eksterne’’ om
kostninger, såsom fremvæksten af et gi
gantisk bureaukrati og sikkerhedsappa
rat, den voksende mangel på politisk sta
bilitet, gennembruddet i den internatio
nale sanktionspolitik og savnet af inter
national tillid med faldende in
vesteringslyst som følge. Hendes grund
læggende synspunkt er imidlertid, at det
var presset fra økonomiske interesser, der
tvang staten til ændringer af den rigide,
altomfattende
raceadskillelsespolitik.
Dette skete med anerkendelsen af afrika
nernes faglige organisationer fra 1979 og
den gradvise ophævelse af paslovene fra
1986, der tillod en større permanent afri
kansk bosættelse i byområderne. Siden er
det meste af petty-apartheidlovgivningen
formelt afskaffet De sorte kan nu opholde
sig i parker og på offentlige badestrande.

årsager, der har været de mest tungtve
jende for reformpolitikkens gennemsættelse. Presset for begrænsede reformer fra
storkapitalen gennem Urban Foundation,
Handelskammeret og tilsvarende organi
sationer har utvivlsomt været tilstede,
men andre forhold har sikkert spillet en
større rolle. Den sorte modstandskamp,
der i midten af 1980’eme gentagne gange
bragte Sydafrika i borgerkrigslignende
situationer, er efter min egen opfattelse
den væsentligste enkeltårsag til udvik
lingen mod demokrati, men den er tæt
sammenkædet med andre faktorer, så
som anti-apartheidregeringers magt
overtagelse i de afkoloniserede frontlin
jestater og et stigende pres fra verdens
samfundet.
Det er for tidligt til en påstand som de
Villiers: ”capitalism has killed apart
heid.” 25 Resultatet er stadig ikke givet.

Den formelle afskaffelse af paslovene,
jobreservationen og faglige restriktioner
betød ikke et farvel til raceadskillelse og
hvid overlegenhed. Indernes og de farve
des inddragelse i det parlamentariske sy
stem gennem 1983-forfatningen frem
stod hurtigt som betydningsløs og heller
ikke indoptagelsen af en mindre af
rikansk elitegruppe vil true systemets
grundlæggende karakter. På trods af fol
kets hårde pres for fulde demokratiske
rettigheder i et samlet Sydafrika er de
konkrete systemændringer indtil nu fore
gået på Nationalistregeringens initiativ.
Når processen er kommet ud af kontrol,
har svaret været massiv undertrykkelse.
At blokeringen af virkelige refomer nu
kun kan ske gennem en gedulgt del og
hersk strategi via etnisk destabilisering,
må vel nærmest ses som en positiv foran
dring i styrkeforholdet

Denne udvikling kan unægtelig tolkes
derhen, at den liberale argumentation har
bevist sin sandhedsværdi. At hensynet til
økonomisk vækst endelig har tvunget det
sydafrikanske samfund til at sætte sig ud
over den hvide racedominans.

Hvem har dræbt apartheid?
Det er på nuværende tidspunkt forbundet
med stor usikkerhed at vurdere hvilke
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historikere, der lægger vægt på interaktionen mellem fortid og nutid. Under ud
viklingen af strategier for økonomisk
vækst og fordelingspolitik i en postapartheidsituation er historiedebatten om
sammenhængen mellem apartheid og
kapitalisme åbenlys relevant. Kapitalis
mens evne til at skabe bedre sociale kår
på tværs af raceskel vil blive afgørende
for dens fremtid i Sydafrika indenfor en
ret kort tidshorisont.

Det aktuelle begivenhedsforløb i Sydaf
rika har imidlertid ført til en vis drejning
af forskningsinteressen væk fra både
økonomisk og traditionel politisk histo
rie. I 1970’eme og første halvdel af
1980’eme fremstod statsmagten som den
magtfulde eksponent for kontrollerede
reformer og samfundsøkonomien var
stadig rimelig stabil. Siden Sowetoopstanden i 1976, den sorte ungdoms blodi
ge oprør mod et undertrykkende uddan
nelsessystem, har den militante sorte
modstandskamp generelt været i offen
siven. Siden 1984 har bølger af bred fol
kelig modstand og de brutale forsøg på at
undertrykke den karakteriseret situatio
nen i Sydafrika. Samtidig har økonomien
bevæget
sig
gennem
egentlige
krisekonjunkturer.

Hans Erik Jakobsgaard Stolten
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Odense Universitetshistorie
-en anmeldelse
Frugten vokser frem... Træk af Odense Universitets historie 19661991, af Per Boje og Knud J.V.Jespersen. Redigeret af Aage Trom
mer. Odense University Studies in History and Social Sciences
vol.137, Odense, 1991.
Fructus increscit opera novo in agro be
tyder "frugten vokser frem ved arbejde på
den ny ager" på latin. Forkorter man or
dene, får man Fionia, latin for "Fyn".
Sætningen er motto for Odense Univer
sitet, og bogens titel "Frugten vokser
frem" er en hentydning dertil. Den 31 .au
gust 1991 var det 25 år siden, at de første
180 studerende blev indskævet på Oden
se Universitet (herefter: OU), og det har
man fra OUs side valgt at markere på
behørig vis og bedt Knud J.VJespersen
og Per Boje, der begge er tilknyttet OU
som docenter i historie, om at forfatte en
universitetshistorie. Forfatterne hører
således selv til den institution, hvis hi
storie de skildrer, men de har ikke været
aktører på højt plan.

I de sidste 25 år har det danske samfund
i almindelighed og uddannelsespolitik
ken i særdeleshed oplevet en stærkt
omskiftelig udvikling. Der er derfor god
grund til at standse op og skue tilbage.
Dette kan gøres på mange måder. Således
kunne man have skrevet "en omfangsrig
monografi, der vender alle de sten, der er
at vende, og i et lige så omfangsrigt no
teapparat giver alle fornødne henvisnin
ger" eller man kunne modsat lave "en
billedbog med tilhørende tekst, der uden
at gå i dybden og uden at komme ned i
nogle huller, der kan være farlige, holder
sig til en lovprisning af beskrivelsens
genstand" (p.l 1). Bogens forord fortæl
ler, at man har tilstræbt en "mellemproportional". Det virker som om - hvad det
følgende geme skulle vise - at dette mål
er lykkedes.

Med sine 25 år er OU vort tredjeældste
universitet, en ren grønskolling sammen
lignet med Københavns Universitet, hvis
stiftelse daterer sig tilbage til 1479, bety
delig yngre end Aarhus Universitet, der i
1978 fejrede 50 års jubilæum. Men med
sit kvarte århundrede på bagen er OU dog
ældre end det 20-årige Roskilde Univer
sitetscenter (RUC) for slet ikke at tale om
"teenagerne" Ålborg Universitetscenter
(AUC), åbnet 1974, samt det af lokale
instanser
privatfinansierede
og
studenterløse Sydjysk Universitetscenter
(SUC) i Esbjerg.

De første ca. 15 år af OUs historie tager
Knud J.VJespersen sig af. Her fortælles
om planer om at oprette et universitet helt
tilbage i 1950’eme. Oprindelig blev tan
ken blankt afvist fra de bevilgende myn
digheders side, men i løbet af få år æn
dredes billedet fuldstændig. "De gode ti
der" og uddannelseseksplosionen ændre
de billedet. At det skulle være et univer
sitet og at det netop skulle placeres i
Odense, havde fra starten af ikke været
nogen selvfølge. Oprindelig havde kun et
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tiseret og ufattelig megen tid gik med
møder i de styrende organer. Men i den
samlede vurdering af styrelseslovene
1970 og 1973 gør Knud J.VJespersen
opmærksom på de ekstreme forhold,
hvorunder de blev til og kom til at virke.
I dén situation havde disse love en funk
tion som konfliktdæmper eller kon
fliktafleder, en funktion, der absolut ikke
skal undervurderes. Vist var de kostbare,
og vist slugte de enorme tidsressourcer til
møder, men uden dem ville konfrontatio
nerne antageligt være blevet endnu mere
tilspidsede, ja et styrelsesmæssigt sam
menbrud kunne have været en ikke
usandsynlig konsekvens. Set i bakspejlet
var styrelseslovene derfor næppe en uri
melig pris at betale. Dette er værd at
tænke over i vore dage, hvor en ny sty
relseslov, der styrker ledelserne, er ved
taget og skal træde i kraft i 1993.

lægevidenskabeligt fakultet været på
tænkt. Placeringen i Odense karak
teriseres som "et lykkeligt sammentræf
af tilfældigheder, parret med en god por
tion energisk lobbyvirksomhed fra lokalt
hold" (p.25). 11962 blev loven om Oden
se Universitet vedtaget, og i de følgende
fire år foregik et travlt arbejde med at få
universitetet op at stå: skaffe bygninger
og lokaler, ansætte lærere, udarbejde stu
dieplaner og etablere de for et universitet
så uundværlige institutioner, bibliotek og
studenterkollegier. Den 31.august 1966
ankom så det første hold studenter, 180 i
tal. Velviljen og interessen for det nye
universitet fra det omgivende lokal
samfunds side skortede det ikke på i disse
år.
Universitetet kom i gang, men efter et par
år kom der store omvæltninger, studen
teroprøret i 1968. Som resultat af dette
kom en ny styrelseslov i 1970, der afskaf
fede professorernes enevældige stilling,
nedbrød skellet mellem professorer og
andre universitetslærere i styrelseslov
mæssig henseende og ikke mindst tilstod
de studerende betydelig medindflydelse.
En ny styrelseslov i 1973 gav tillige ind
flydelse til det teknisk-administrative
personale (forkortet: TAP’eme). 1968 og
årene der fulgte var stormomsuste. Kort
fortalt drejede det sig om uro blandt de
studerende, universitetsbesættelser, ben
hårde revolutionære marxistiske stude
rende. Modsætningerne mellem disse
yderligtgående studenter og alle andre
inden for og uden for universitetet var
stejle og uovervindelige. De styrende or
ganerblev brugt til ideologisk valplads af
studenterne; styrelsesloven gav dem sto
re muligheder for det. Et af resultaterne
var, at selv de mindste sager blev poli

Hverken i afsnittet om styrelseslovene
eller andetsteds falder Knud J.VJespersen for fristelsen til bedrevidende at ho
vere over datidens tilstande ved universi
tetet, tilstande, der unægtelig ofte tager
sig latterlige eller absurde ud i nutidens
øjne. Nøgternt forklares forholdene på
baggrund af samtiden, og ret og skel sø
ges øvet.

Dette gælder ikke mindst kapitlet "Det
talte man om". Dette omhandler stemnin
ger, tilstande og begivenheder på OU, der
ikke umiddelbart lader sig rubricere i den
administrative og uddannelsespolitiske
skildring. Her cr et par eksempler: 11969
blev det konstateret, at ca.25 pct.af lærer
ne ikke havde fast bopæl på Fyn, men var
blevet boende i København eller Århus
og indskrænkede deres tilstedeværelse
på OU til en eller to dage om ugen.
Fænomenet blev af det lokale folkevid
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døbt ’'lyntogsprofessorer" og vakte forar
gelse, da det blev betragtet som udtryk
for despekt for det nye universitet, som
om disse lærere kun anså OU for en
underafdeling af de to gamle univer
siteter. Ellers hører vi her om universite
tets besættelse og befrielse i 1977. De
politiske forandringer efter oliekrisen og
jordskredsvalget i 1973 betød klimafor
andringer på universitetet. Studenterop
røret havde medvirket til at stemme of
fentlighedens syn på universitetet nega
tivt, der blev nu fra politisk side forlangt
et stop for den eksplosive vækst i de
offentlige udgifter, også på uddannelsesog forskningsområdet. I dette klima vak
te en sag om en lejet bus til at transportere
studerende frem og tilbage mellem for
skellige dele af universitetet vild forar
gelse; det blev anset for fråds med skat
teydernes penge til fordel for forkælede,
men evigt kværulerende studenter.

Allerede ved midten af 70’eme var der
blevet indledt en bevillingsmæssig op
bremsning og få år senere blev der indført
adgangsbegrænsning, idet universitetet
skønnedes at udklække alt for mange
kandidater til stensikre arbejdsløsheds
fag. I løbet af 1980’eme, som er den
periode Per Boje skildrer, blev disse ten
denser forstærket. Stop for nyansættel
ser, permanente trusler om nedskærin
ger, stram central styring fra Undervis
ningsministeriets side både m.h.t. bevil
linger og anvendelsen af disse samt m.h.L
studiernes indhold blev altsammen fast
bestanddel af hverdagen. Hvor universi
tetet i 60’eme og 70’eme primært havde
haft til formål at uddanne kandidater til
embeder i den offentlige sektor, hvor
manglen på arbejdskraft havde været
akut, måtte man nu - da ansættelsesmu
lighederne her nu var stærkt begrænsede
- omstille uddannelserne, så de i højere
grad tog sigte på det private erhvervsliv.
Det betød både afkortning af de norme
rede studietider og ændringer i studiernes
indhold. Denne udvikling gjaldt ikke
mindst humaniora, hvis hidtidige funk
tion først og fremmest havde været
uddannelse af gymnasielærere. Marke
det for sådanne var imidlertid mættet ved
begyndelsen af 80’eme, med en uhygge
lig høj arbejdsløshed til følge. Derfor
blev de humanistiske uddannelser om
struktureret; de skulle nu ikke længere
være orienteret mod bestemte embeder i
den offentlige sektor, men formodedes i
stedet at give brede og generelle kvalifi
kationer, der ville kunne finde anvendel
se utraditionelle steder, i erhvervslivet og
den offentlige administration. Ansættel
sesområderne var ikke længere fast defi
nerede, det afhang helt af den enkelte
kandidats kreativitet, fantasi, am

Store planer, udtænkt i ”de glade 60’ere"
om at integrere andre videregående ud
dannelsesinstitutioner (f.eks. lærersemi
narier og Musikkonservatoriet) under
universitetets brede kappe og derved gø
re det til et universitetscenter, var parat.
Men da disse skulle føres ud i livet i
70’emes kriseår, strandede de i vid ud
strækning på gensidig mistillid de berørte
institutioner imellem. Det var ikke me
get, der kom ud af disse store centeridéer,
dog blev Odenses handelshøjskole i 1978
indlemmet i OU.
Endelig giver Knud J. V Jespersens sidste
kapitel oplysninger om økonomi, studen
tertal og kandidatproduktion, redegørel
se for forskning (bl.a. bemærkelsesvær
dige doktordisputatser, forsvaret ved OU
o.a.)
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rammer for fremtiden. Selv om konklu
sions-kapitlet har titlen "Det højeste ni
veau" er forfatterne ikke forfaldet til
overdreven selvros.

bitionsniveau og personlige egenskaber og lidt held! En omstilling fra den preus
siske til den angelsaksiske model, så at
sige. Dette gjaldt ikke bare inden for
humaniora, men også naturvidenskab.
Anderledes forholdt det sig på det sam
fundsvidenskabelige
område.
Be
skæftigelsesudsigterne for kandidater
med uddannelser i erhvervsøkonomi,-ju
ra og -sprog var i 1980’eme lyse, de
bevilgende myndigheders gode vilje var
ikke så ringe endda, og væksten og stu
dentertallet var da også stor. Først i 1989
fik samfundsvidenskaben sit eget fakul
tet i Odense (indtil da havde den hørt
sammen med humaniora). Lægeviden
skaben oplevede at komme ud i storm
vejr af orkanagtig styrke. 11988 var hele
det lægevidenskabelige fakultet på nip
pet til at blive nedlagt; kun en effektiv
lobby-indsats og en efterfølgende barsk
omstrukturering reddede det.

Interessen for en bog om OU vil naturlig
vis være størst blandt nuværende og tid
ligere studerende og lærere samt øvrige
ansatte og andre med tilknytning til det
fynske. Det har også været meningen.
Men spørgsmålet er, om værket også har
interesse for folk uden personlige relatio
ner til Fyn? Det vil jeg mene. De sidste
25 års tilstande på universiteterne, ud
dannelsespolitik og vilkårene i samfun
det generelt har været stærkt omskifteli
ge, ja, det har faktisk svinget fra den ene
yderlighed til den anden. De vilkår og
problemer, universiteterne stod overfor i
slutningen af 60’eme og begyndelsen af
70’eme, ligger milevidt fra dem, der
trænger sig på her ved starten af det 20.
århundredes sidste årti. Også i fremtiden
kan der ventes omstillinger og fornyelser.
Bogen om OUs historie kan således også
være en redegørelse for de sidste 25 års
universitetspolitik i Danmark, ek
semplificeret ved fynske forhold. Værket
kan på dén måde sætte universiteternes
og uddannelsespolitikkens nuværende
situation i perspektiv og derved bidrage
til at opnå bedre forståelse af samtiden og
dens forudsætninger, hvad der igen kan
gøre en bedre rustet til at gå fremtiden i
møde.

Oven på denne skildring af de forskellige
fakulteter får forskningspolitik, som er
andet og mere end forskningsvogtning
og klapjagt på ”nul-forskere”, nogle ord
med på vejen. Det samme gør den nye
uddannelsesprofil, karakteriseret ved et
af nutidens modeord: internationalise
ring. 80’eme vil næppe gå over i historien
som nogen guldalder for universiteterne,
men skildringen her er nøgtern og kon
staterende, uden klynkeri.

Afslutningsvis er bogen forsynet med en
konklusion, der gør status og udstikker

Michael Bregnsbo
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Milevogn, militær og museums
formidling
En anmeldelse afen udstilling om søkort
Orlogsmuseet på Christianshavn er bedst
kendt for sin fornemme samling af mo
deller af flådens skibe - en samling, der
går helt tilbage til 1600-tallet. Men mu
seet har meget andet at byde på: modeller
af Nyboder og Nyholm, værktøj til skibs
byggeri, signaludstyr, lægeredskaber, of
ficersuniformer, en model af en mudder
maskine, billeder og våben med tilknyt
ning til Englandskrigen osv. Ubåden, der
- ironisk nok - er udstillet på 2. sal, skal
naturligvis heller ikke overses. Og spe
cielt for børnene er der bygget en kopi af
en hukkert fra 1760; den er som ventet
blevet en meget populær legeplads.

vedvægten ligger helt klart på sidste
halvdel af 1600-tallet og de første årtier
af 1700-tallet. Geografisk indtager de
danske farvande naturligvis en central
position, men også svenske og nordtyske
kyster og kystbyer er pænt repræsenteret,
og der er sågar en afstikker til St Croix.
Ved udvælgelsen af kort er der taget me
get hensyn til æstetiske kriterier, og sam
lingen omfatter derfor en række meget
smukke kort. De fleste er farvelagte, og
adskillige er udstyret med fine kartou
cher. Flere kort har en længde på 3 - 4
meter, men de er anbragt på en sådan
måde, at de kan iagttages på nært hold.

I denne vinter har museet fået endnu en
attraktion: en særudstilling om gamle
danske søkort. Udstillingen er arrangeret
i samarbejde med Kort- og Matrikelsty
relsen og Det kgl. Bibliotek, og stort set
hele materialet stammer fra disse to insti
tutioner.

En stor del af kortene medtager mange
lokaliteter langs kysterne, det være sig
landsbyer, herregårde, kroer m.v. Og på
et kort fra 1724 over Øresundsregionen
kan man - blandt meget andet - se de
enkelte møller langs Mølleåen og ind
hegningen af Dyrehaven, ligesom man
kan studere terrænforholdene 20 - 30 km
ind i Skåne. Nok så interessant er det
imidlertid, at de svenske regimenter er
indtegnet, og det giver unægtelig indtryk
af, at der har været en militær bagtanke
med de mange detaljer.

Udstillingen rummer 39 kort og tegnin
ger. Hertil kommer 3 kobberplader, di
verse redskaber til kobberstikning og et
sæt bøger med landtoninger, dvs. tegnin
ger af bestemte kyststrækninger, set fra
havet. Landtoningeme blev anvendt i flå
dens skibe frem til 1930’eme. Til udstil
lingen hører et katalog på 16 sider, skre
vet af museumsdirektør Ole Lisberg Jen
sen.

Men det er der heller ikke noget overra
skende i. For søkort og militær var nært
forbundne begreber i 16 - 1700-årene.
Dette illustreres tydeligt af historien om
udstillingens hovedperson, Jens Søren
sen. Denne mand, der havde en fortid

Kortmaterialet har en kronologisk
spændvidde fra 1585 til 1956, men ho
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læseren en summarisk redegørelse for de
to landes forskellige traditioner. I Hol
land blev kortfremstillingen varetaget af
private forlag, hvoraf det mest kendte
eksisterede i 4 generationer. Der var en
hård konkurrence mellem forlagene,
men generelt interesserede de sig mere
for den kunstneriske udformning end for
kortenes præcision. I Frankrig, derimod,
var kartografi et statsanliggende, og det
blev i langt højere grad betragtet som en
videnskab. Der blev da også brugt for
holdsvis store summer på opmålinger.
Det er derfor ikke overraskende, at fransk
kartografi i anden halvdel af 1600-tallet
udviklede sig til at blive Europas bedste.

som købmand og skipper i Skåne og Ble
kinge, vandt i 1684 Christian V’s inter
esse ved at indlevere et søkort over Ble
kinges skærgård - et område, der var
blevet særdeles vigtigt fra en strategisk
synsvinkel efter at svenskerne havde an
lagt en stor flådehavn i Karlskrona. I de
følgende år var Sørensen på ”kongelige
spiontogter" langs den svenske øst- og
sydkyst, idet han naturligvis udadtil op
trådte som handelsmand. Herefter fik han
i 1689 til opgave at tegne nye og bedre
kort over de danske farvande til brug for
den danske flåde. 118 år rejste han rundt
i landet, både til lands og vands, og resul
tatet blev et, efter datidens målestok,
usædvanligt præcist Danmarkskort. Sø
rensens arbejdsmetoder var ellers uhyre
simple; det vigtigste redskab var en mi
levogn, hvor hjulets omkreds var opmålt
til 6 alen. For hver gang hjulet havde
drejet 10 gange, blev der udløst et klok
keslag, og Sørensen kunne så notere, at
han havde bevæget sig 60 alen (ca. 38 m).

I begyndelsen af 1700-årene oplevede
tysk korttegning en stor opblomstring,
men dette kommer Lisberg Jensen ikke
ind på, og i det hele taget forekommer det
internationale perspektiv i udstilling og
katalog meget tyndt. Fx. kan det undre,
at den berømte svenske fortifikationsin
geniør Erik Dahlberg, der udførte en ræk
ke spændende spiontegninger i Danmark
i 1650’eme, slet ikke er nævnt.

Imidlertid fik Jens Sørensen slet ikke den
anerkendelse, han havde fortjent Korte
ne blev nemlig ikke trykt, hvad der dels
må tilskrives militærstrategiske årsager
og dels, atregeringen tilsyneladende ikke
ønskede at begrænse lodsemes ind
tjening ved at lede udenlandske fartøjer
gennem danske farvande. Sørensens kort
lå hengemt i Admiralitetets arkiv helt
frem til 1880’eme, og de kort der blev
brugt i Danmark i det meste af 1700-tallet, var udenlandske produkter af langt
ringere standard. Sørensens indsats blev
- med Bo Bremsens ord - "et typisk ek
sempel på systematisk spild af en genial
mands kræfter og talent".

Først i anden halvdel af 1700-tallet våg
nede dansk kartografi af sin tornerose
søvn, og den følgende periode får da også
en nogenlunde rimelig dækning i katalo
get Fra 1750’eme til 1820’eme gennem
førte Videnskabernes Selskab en grundig
opmåling af hele landet. Projektet var
typisk for oplysningstiden: både rege
ring, administration og den dannede del
af befolkningen følte et stort behov for at
erhverve præcis viden om landets resso
urcer.

Landmålerne inddelte Danmark i paral
lelle linier (afstukket og opmålt med kæ
der), og bagefter blev de enkelte måle

Udstillingen indeholder ganske få hol
landske og franske kort, og i kataloget får
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Nordsøen og den norske kyst. Løvenøms
efterfølgere fortsatte den ambitiøse linie,
og i årene 1829 - 58 blev alle danske
farvande og kyster opmålt på ny.

bordsblade korrigeret v.h.a. astronomis
ke observationer og triangulation (tre
kantsberegninger). Samtidig med - men
uafhængig af - dette foretog brødrene C.
C. og A. Lous m.fl. opmålinger til søs, og
efter længere tids tøven fra administratio
nens side blev de meget vellignende kort
over Øresund, Bælterne og Kattegat ud
givet i 1790. Nu var de militære hensyn
omsider begyndt at vige.

Denne spændende videnskabshistorie
kommer imidlertid kun meget lidt frem i
selve udstillingen, hvor brødrene Lous
kun er repræsenteret med et enkelt, om
end velvalgt, billede, mens Løvenøm
savnes totalt. Og da udstillingen mangler
afsnitsoverskrifter, og der ikke er megen
tekst ved de enkelte kort (og da kortene i
øvrigt kun til dels er anbragt i kronolo
gisk rækkefølge), vil en museumsgæst,
der ikKe nar investeret i kataloget eller på
anden måde har skaffet sig viden om
søkortenes historie, næppe blive op
mærksom på, hvor afgørende de sidste

Seks år forinden var Søkortarkivet blevet
oprettet. Arkivets usædvanligt energiske
og dynamiske direktør, Poul Løvenøm,
gjorde, hvad han kunne for at indsamle
alt eksisterende kortmateriale vedr. de
danske farvande, og han iværksatte selv
en række nyopmålinger. 11815 -16 ud
kom resultatet: to kortsamlinger vedr.

Jens Sørensen havde en tilbøjelighed til at overdrive størrelsen af mindre fremspring langs kysterne, og
hans Danmarkskort (nr. 1) er derfor præget af mange små kanter (se fx. Djursland og de østjyske fjorde).
Kortet er dog langt mere præcist end det, som samtidens udenlandske kartografer kunne præstere. Her ses
et hollandsk kort fra 1730 (nr. 2) og et fransk fra 1662. Det skarpe knæk i Nordvestjylland er karakteristisk
for den franske tradition. (Gengivet efter Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort, København 1952/1975, s. 15)
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årtier af 1700-tallet og begyndelsen af
1800-tallet var for dansk kartografi.

indløb og at bygge bolværker, moler og
kanaler. De fleste af planerne var dog
næppe blevet realiseret, hvis ikke Den
kgl. Kreditkasse havde ydet store lån på
favorable vilkår.

Men udstillingen har andre mangler.
Man får fx. ikke noget at vide om hvor
dan og i hvilket omfang søkort blev an
vendt i den daglige søfart, om hvilke
sejlruter, der blev foretrukket af skippere
fra forskellige nationer og med forskelli
ge skibstyper. I denne forbindelse må
det også noteres, at der ikke er gjort for
søg på at kombinere særudstillingen med
museets øvrige formidlingsaktiviteter,
hvad der virker lidt overraskende i be
tragtning af, at museets direktør har spil
let så fremtrædende en rolle ved udform
ningen af udstillingen.

De mange havneprojekter i Løvenøms
tid og i de følgende årtier gav anledning
til en ret omfattende kortproduktion.
Mange af disse kort befinder sig i dag i
Rigsarkivets kort-og tegningsamling. Et
par bidrag fra denne samling kunne have
gjort stor nytte på Orlogsmuseets ud
stilling.

Alt i alt forekommer det mig, at man har
sat sig mellem to stole ved at kalde ud
stillingen "Gamle danske søkort" og
samtidig lægge så meget vægt på en en
kelt person. Faktisk er næsten halvdelen
af de udstillede kort enten tegnet af
Sørensen eller kopier af hans arbejder.
Denne disposition gør, at museumsgæs
ten får et noget overdrevet indtrykaf hans
betydning for kortlægningen af de dans
ke farvande. Det ville faktisk have været
bedre at tage skridtet fuldt ud og lave en
udstilling alene om Jens Sørensens liv og
værk - sat ind i en bredere sammenhæng,
selvfølgelig. Denne kritik skal dog ikke
skjule, at udstillingen indeholder en ræk
ke flotte kort, der bør kunne interessere
mange andre end garvede søfolk.

Som et eksempel på, at de fremlagte sø
kort kunne være udnyttet bedre, kan jeg
nævne spørgsmålet om havneforholde
ne. På flere kort kan man se, at der var
relativt langt fra en købstads centrum til
dens opankringsplads. Og Jens Søren
sens fine kort over Køge (dateret 1693)
giver et godt indtryk af, hvor vanskeligt
det har været at besejle denne å-havn, der
var hårdt plaget af tilsanding. Sørensen,
der havde boet i byen siden 1686, benyt
tede da også lejligheden til - i en randbe
mærkning på kortet - at fremføre nogle
klager over havnens tilstand. Hans bekla
gelser var absolut ikke enestående; fak
tisk vrimler det med beretninger om hav
ne, der forfaldt i 16 - 1700-årene p.g.a.
dårlig økonomi.

Jørgen Mikkelsen

Også på dette felt blev Løvenøms arbejde
af uvurderlig betydning. I sin egenskab
af Generaltoldkammerets konsulent i
havne- og fyrsager aflagde han i årene
1797- 1815besøgien langrække danske
købstæder, hvor han vejledte de lokale
havnekommissioner i at opmudre havne

Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415
København K. Åbningstider frem til 31.3.: ons: 18
-21, to-sø: 12-16.
Billetpriser. Voksne: 20 kr., børn u. 12 år, stud, og
pens.: 10 kr., familier (max. 6 pers.): 40 kr., grupper
(min. 15 pers.) 10 kr. p.p. Rundvisninger kan
arrangeres. Særudstillingen "Gamle danske sø
kort" varer til 14.3.1993. Kataloget koster 5 kr.
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Svend Thorsen og Tage Kaarsted

De Danske Ministerier 1848 - 1972
Hvem var de, og hvordan vurderes de af to af vores største eksperter i moderne politik?
Værkets fire bind handler om samtlige ministre i Danmarks regeringer og den skiftende
opposition, de var oppe imod, fra Junigrundloven i 1848 frem til Danmarks indtræden i EF.
I værkets fire bind møder bl.a. J.B.S.Estrup, Ove Rode, Thorvald Stauning og nyere tids
politikere som Hans Hedtoft, Viggo Kampmann, Jens Otto Krag, Hilmar Baunsgaard og
Poul Härtling.

Svend Thorsen (1895-1971) var journalist og
fra 1933 protokolsekretær i Folketinget, hvilket
gav ham mulighed for på nærmeste hold at følge
det politiske spil. Resultatet blev en lang række
vellykkede bøger om folkestyrets forhold.

DE DANSKE
MINISTERIER
1953-1972
AF TAGE KAARSTED

Tage Kaarsted (f. 1928) er siden 1968 proferssor
i samtidshistorie og tillige kendt fra TV som
politisk kommentator. Han har et meget om
fattende forfatterskab bag sig, og modtog Mo
dersmålsprisen 1992 for sin formidling af mo
derne dansk historie.

De Danske Ministerier I-IV koster 600.00 kr,
og bind IV (se. billedet) kan anskaffes alene til
en pris af 250.00 kr. Priserne er incl. moms.
Hvert bind er på ca. 500 sider i formatet 17 x
22,5 cm.

ODENSE UNIVERSITETSFORLAG . Campusvej 55 . DK-5230 Odense M . 66157999
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