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Aux larmes citoyens
Kampen om den symbolske repræsentation af den republikanske arv 
i fransk politik. Af lektor Uffe Østergaard, Historisk Institut, Arhus 
Universitet.
Til Fest, Borgere, kunne man med en let 
omskrivning af Marseillaisens Aux ar
mes, citoyens kalde de opfordringer, som 
myndighederne i dette tohundredår for 
den franske revolution har ladet udgå til 
befolkningen. Men mange har haft lyst til 
at skrive mottoet om til Aux Larmes, 
citoyens - Til tårer, borgere, hvad enten 
det nu er sorgens, glædens eller den revo
lutionære sentimentalitets tårer, de tæn
ker på.

Det begyndte allerede undervejs til Paris 
i Air France flyet, hvor selskabets elegan
te, glittede tryksag hele året har haft en 
særlig side med lister over månedens 
festligheder og udstillinger i anledning af 
Bicentenaire de la Révohüation Françai
se et de la Déclaration des droits de 
! homme et du citoyen. Avisen Le Monde 
har hele 1989 udsendt et særligt, måned
ligt tillæg trykt på særlig godt papir med 
baggrundsartikler, boganmeldelser, de
batter, billeder i farver og aktivitetsover
sigter. Det hele kulminerede mellem 
17.juni og 26.august, mens pariserne, 
som de plejer, klogeligt forlod deres by 
til fordel for land- og strandlivets glæder. 
Over 2000 arrangementer i Frankrig selv 
foruden lige så mange til uden for Fran
krig er det blevet til. Og bøger- først og 
sidst bøger i massevis. Som man sikkert 
kan købe til halv pris næste år. De præ
senteres i den førnævnte Le Monde de la 
Révolution Française under den lidt sel
vironiske overskrift AuxLivres, citoyens.

Startskuddet gik allerede før nytår. Den 
8.december 1988 lagde den kendte ope
rasangerinde Héléne Delavault ud med at 
synge republikanske slagsange fra 
1790’eme på det lille teater Bouffes du 
Nord i et show med titlen La Républicai
ne. Med scenografi af Laurent Pedruzzi, 
lyssætning af Dominique Bruguiere og 
iscenesættelse af Jean-Michel Rabeux 
smældede de krigeriske sange fra Ça ira 
til Marseillaisen ud over publikum aften 
efter aften. Så kedeligt og opstyltet som 
den slags recitationer nu engang er, kald
te forestillingen nærmest tårerne frem 
hvadenten de nu var den revolutionære 
rørstrømskheds tårer eller latterens. Kort 
sagt som avisen Libération annoncerede 
hende: Aux larmes citoyens*.

Men så skete der noget, som henledte 
pressens opmærksomhed på dette ellers 
ret oversete show. Den ô.januar 1989 
klokken halv ti om aftenen, mens bl.a. 
præsidenten for bicentenairet, historike
ren Jean-Noël Jeanneney var til stede 
blandt de 400 tilhørere, blev seancen af
brudt af en snes maskerede og glatragede 
unge mænd. De trængte ind på scenen 
under råbet Vive le roi (leve kongen). De 
sprøjtede med tåregas og væltede sanger
inden omkuld på gulvet, inden de flygte
de, lige så uantastet som de var kommet

Det fik det officielle, republikanske 
Frankrig til at tage affære. Indenrigsmi
nisteren Pierre Joxe, der ellers havde nok 
at se til efter åbenmundede udtalelser om 
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regeringens politik, som præsident Mit
terrand tvang ham til at æde i sig, mødte 
allerede samme aften op på hospitalet 
sammen med præfekten for Paris. Næste 
dag, da Héléne Delavault var udskrevet, 
udsendte Mitterrand en skarp fordøm
melse af volden og mindede om, at "fri
heden er noget der skal forsvares hver 
dag". Kultur-, og kommunikationsminis
ter Jack Lang, allerøverste chef for 200- 
årsfestlighedeme og Max Gallo, 
socialistpartiets ansvarlige for kulturen 
og forhenværende regeringstalsmand 
sendte kondolencetelegrammer. Og Pier
re Joxe mødte op lørdag aften for at over
være showet, noget han indtil da 
lykkeligt havde undgået, alt mens en hid
sig jagt på de ansvarlige gik ind.

Den parisiske presse gættede ivrigt på, 
hvilken af de forskellige monarkistiske 
arvtagere til den ultrakonservative L'Ac
tion Française, der monstro kunne stå 
bag. Det satiriske ugeblad La Canard 
enchaîné fik endog en monarkistisk gre
ve til at udtale, at sangerinden selv var 
ude om det, når hun sang sådanne volde
lige opfrodringer til borgerkrig, som den 
republikanske sangskab i realiteten er. 
Det intrikate ved affæren er, at manden 
ikke har uret Hvis man lytter til ordene i 
sangene, og ikke bare mumler med, må 
man indrømme, at den franske republik 
er forsynet med en politisk symbolik, der 
i begejstring for den retfærdige vold 
overgår det meste af, hvad man ellers 
kender fra nationalstaternes sangskat. 
Hvilket som bekendt ellers ikke er små
ting.

Det er det politisk ømtålelige i denne 
ellers ret banale sag, hvor den reelle vold 
ikke syner af meget, sammenlignet med 
hvad man ellers kan komme udfor på 

gaderne, når ungdomsbander slår sig løs. 
For kunstneren fik opstandelsen lutter 
gode følger, idet hun fik så megen gratis 
reklame og sympati, at det blev muligt at 
sælge showet til turnéer i hele Frankrig 
og sågar Nordeuropa. Selv i monarkiets 
højborg Tivoli i København optrådte hun 
den 29.april 1989 for en forholdsvis fyldt 
sal af undrende francofile og folk, der 
bare var gået forkert oven på Politikens 
forhåndsreklamebrøl.

Monarkister kontra republikanere.

Men hvad handler denne tragikomiske 
sidste udløber af sidste århundredes mod
sætning mellem monarkister og repu
blikanere, mellem højre og venstre 
egentlig om, nu hvor Frankrig med de 
Gaulles og Mitterrands femte republik 
omsider synes at have fundet en stabil 
styreform?

Den socialdemokratiske præsident Fran
çois Mitterrand udtalte i efteråret 1988 i 
en tale på Sorbonne, at "Revolutionen 
skal mindes som et hele", La Révolution 
comme un bloc. Det er et citat fra den 
radikale Georges Clemenceau i 1890. 
Clemenceau, der under første verdens
krig kom til at fremstå som den nationale 
frelser i kampen på liv og død mod arve
fjenden Tyskland, var i 1890’eme en so
cialt bevidst venstreradikal med sympati 
for socialismen. Med sætningen ville han 
kritisere de højreorienterede republik
anere, der kun ville mindes den demokra
tiske, ikke-blodige side af revolutionen. 
Ved at gribe tilbage til dette citat fra den 
radikale republikaner, gik Mitterrand i rette 
med de senere års demokratisk centristiske 
tendens til at ville gøre op med det repu
blikanske Frankrigs forestilling om nød
vendigheden af den voldelige revolution.
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Alle forholdt sig til revolutionsjubilæet. Her forsiden af den satiriske avis ”Le Canard enchaîne 
(Den lænkede and)
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Og det er han ikke blevet kritiseret særlig 
meget for af de borgerlige kræfter, der 
ellers har været klar til at råbe højt ved 
hver eneste handling, der kunne udlæg
ges som snigende socialisme. Republik
ken og dens symboler er åbenbart blevet 
fælles eje for hele det politiske spektrum, 
bortset fra den lille, urepræsentative 
gruppe af monarkister, som må have stået 
bag demonstrationen mod Héléne Déla- 
vault Som det fremgår af et stort antal 
meningsundersøgelser, deler flertallet af 
franskmændene Mitterrands og venstre
fløjens opfattelse af, at terroren i 1793-94 
var beklagelig, men et nødvendigt for
svar for en revolution, der var trængt af 
ydre og indre fjender. En af dem blev 
refereret i ugebladet Le Nouvel Observa
teur i januar. Ifølge den mente 66% af 
svarerne, at revolutionen havde været et 
nødvendigt skridt for at ændre Frankrig, 
mens kun 23% antog, at ændringerne 
ville være kommet alligevel. Det er en 
forbløffende positiv holdning i betragt
ning af, hvilke meninger, der har domi
neret den offentlige debat de sidste 5 år. 
Ganske vist mente hele 64%, at terroren 
havde været en plet på samme revolution 
- det er terroren Mitterrand hentyder til, 
når han vil mindes hele revolutionen - 
men det er åbenbart underordnet i den 
samlede vurdering.

Revolution - et afsluttet kapitel?

Resultatet undrede historikeren François 
Furet, som kommenterede resultaterne. 
Først og fremmest er det selvfølgelig vid
nesbyrd om, at de adspurgte har hørt godt 
efter i skolen. Det er nemlig den domine
rende opfattelse i lærebøgerne, uanset 
om disse stammer fra de Gaulle, Giscard 
d’Estaing eller Mitterrand. Republik
anerne er stolte af deres republik og deres 

revolution, uanset om de stemmer på 
Chirac, Mitterrand eller - Le Pen! Alle 
politiske partier benyttede republikkens 
blå, hvide og røde farver under valgkam
pen sidste år og sang Marseillaisen for 
fuld hals, hvad enten de var for eller imod 
indvandrere og hjælp til de underprivile
gerede. At det først og fremmest er histo- 
rielæreme i folkeskolen og gymnasiet, 
som opfatter revolutionen således, frem
går af en undersøgelse i L'Express juli 
89. Det kan ikke undre i sig selv, når man 
betænker, hvad der har været domineren
de visdom i litteraturen siden 1870’eme. 
Det overraskende er, at det i forbløffende 
stort omfang er lykkedes lærerne at over
føre denne officiøse tolkning til deres 
elever, hvad enten disse bekender sig til 
højre eller venstre side af det politiske 
spektrum. Derfor den store symbolske 
betydning af 200-året for revolutionen 
heri 1989.

Da Mitterrand i 1981 vandt præsident
valget, var en af hans allerførste handlin
ger at få udarbejdet planer for en 
passende fejring af200-års jubilæet. Han 
understregede at disse planer måtte være 
"i overensstemmelse med den plads som 
revolutionen indtager i fransk historie og 
i menneskehedens samlede historie”. Det 
lød enkelt og overbevisende, men det 
skulle hurtigt vise sig, at han dermed 
lukkede op for en hel Pandoras æske af 
uenigheder, uheld og politisk taktiske 
spil mellem det regerende socialistparti 
og den gaullistiske opposition under le
delse af Paris’ borgmester Jacques Chi
rac.

Revolutionen viste sig alligevel ikke at 
være helt så overstået, som den fremtræ
dende refolutionshistoriker François Fu
ret forhåbningsfuldt havde proklameret 
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det i 1978 med kapiteloverskriften: "La 
revolution française est terminée" i den 
epokegørende bog Penser la Révolution 
française. Ifølge Furet havde revolutio
nen i videnskaben såvel som i den offi
cielle politiske kultur kun haft en fødsel, 
men aldrig en afslutning. Den udkæmpe
des stadig i klasseværelserne, på repu
blikkens officielle festdage og blandt 
historikerne. Ja siden 1885 har der lige
frem eksisteret et officielt professorat i 
den rette fortolkning af revolutionen på 
Sorbonne! De tre sidste indehavere af 
dette embede Georges Lefebvre, Albert 
Soboul og Michel Voveile har været 
medlemmer af det kommunistiske parti. 
Det er bla. dette national-kommunisti- 
ske, nyjacobinske hegemoni over for
tolkningen af revolutionen, som 
annales-historikeren Furet har villet bry
de siden midten af tresserne. Og det er 
lykkedes. I de toneangivende avisers le
dere i hvert fald.

Ikke kun den konservative Le Figaro, 
men ogsåLe Monde,Libération, Le Nou
vel Observateur for slet ikke at tale om 
tidsskrifter som Le Débat har i 80’eme 
kritiseret den traditionelle opfattelse af 
revolutionen som en borgerlig revolu
tion, d.v.s. som et nødvendigt led i mo
derniseringen af samfundet, og af 
terroren i 1793-94 som et nødvendigt 
forsvar mod kontrarevolutionen. At 
"1793 var et 1789, der forsvarede sig", 
som det ofte udtrykkes. Den gode gamle 
klassebaserede fortolkning af revolutio
nen er det i dag svært at finde fortalere 
for blandt historikere og opinionsdanne
re. Men det er lige præcis den fortolk
ning, som Mitterrand vil have fejret Man 
kan ifølge ham ikke ignorere den volde
lige side af revolutionen og kun vedken

de sig den pæne, den parlamentarisk de
mokratiske side. Det betød hverken for 
Clemenceau i 1890 eller for Mitterrand i 
dag, at de godkender alt der skete. Hen
rettelsen af fysikeren Lavoisier eller ter
roren mod de katolske bønder i Vendée 
skal ikke fejres, men forstås på baggrund 
af tiden og vanskelighederne for revolu
tionen, truet som den var af indre og ydre 
fjender, siger Mitterrand.

Dermed kritiserer han åbenlyst Furet der 
ud fia en demokratisk, venstresocialis- 
tisk position, oprindelig medlem af den 
marxistiske, antikommunistiske gruppe 
Socialisme ou Barbarie har forsøgt at 
analysere og forstå de mekanismer, der 
fik det revolutionære sprogbrug til at ac
celerere, fik den til at udnævne alle til
hængere til fjender for til slut at henrette 
dem ud fra de bedste motiver, som det er 
så fremragende skildret i Andrej Wajdas 
film Danton. Som Mitterrand og de øvri
ge socialistiske ledere da også udvandre
de i protest mod ved premieren i Paris. 
Nej, den revolution, som Mitterrand vil 
have fejret, er den officielle, den revolu
tion der i sin egen selvforståelse førte 
direkte til etableringen af den første repu
blik i 1792 og efter nogle beklagelige 
mellemspil videre til oprettelsen af den 
anden republik i 1848 og den tredje i 
1870/75. Det var den 3.republik, der i 
1880 gjorde stormen på Bastillen 14.juli 
til sin officielle helligdag og den blodige 
borgerkrigs kampsang Marseillaisen til 
sin nationalmelodi. Det var denne revo
lution omend i en lidt mere konservativ 
udgave, hvis første hundredårsjubilæum 
blev fejret med så stor triumf med ver
densudstillingen og opførelsen af Eiffelt- 
åmet i 1889. Med denne historiske 
bevidsthed in mente var det derfor ikke 

7



så mærkeligt, at Mitterrands første planer 
gik i retning af en verdensudstilling end
nu større end den i 1889. Men så begynd
te den partipolitiske kamp om jubilæet

Jubilæet i indenrigspolitisk lys.

11977 havde Jacques Chirac erobret den 
nyoprettede borgmesterpost i Paris og 
udnyttede den til at relancere det gaullis- 
tiske parti i konkurrence med Giscard 
d’Estaings centrum-højre koalition på 
den ene side og de forenede kommunister 
og socialister under Mitterrand på den 
anden. Og det lykkedes over al forvent
ning for ham at slå sig fast som den 
dynamiske, moderne konservative leder 
i spidsen for en moderne konservativ by. 
Lidt ironisk i betragtning af, at alle skif
tende regeringer lige siden 1789-revolu- 
tionen havde styret byen direkte, fordi de 
anså dens indbyggere for alt for revolu
tionære til at de turde lade dem styre sig 
selv. Men alt skifter i denne verden, også 
pariserne. Så meget, at Chirac kunne fast
holde et komfortabelt flertal i samtlige 
arondissementer ved de seneste lokal
valg, der ellers gav store socialistiske 
flertal rundt om i det øvrige Frankrig. 
Chirac udnyttede dygtigt sin position i 
Paris til at etablere sig som leder af det 
højreorienterede, republikanske Fran
krig. Efter at have sundet sig over neder
laget i 1981 kastede han sig ind i kampen 
med socialisterne og Mitterrand på alle 
planer også det republikansk-symbolske 
og vetoede i 1983 af ”økonomiske grun
de" planerne om en verdensudstilling. 
Mitterrands personlige prestigeprojekt, 
triumfbuen L Arche de l’Humanité teg
net af den danske arkitekt von Spreckel- 
sen og klar til indvielse 15.juli i år, måtte 
han dog sluge.

Mitterrand fik imidlertid snart andet at 
tænke på med en fejlslagen økonomisk 
politik, folkeligt oprør mod skolepolitik
ken, problemer for den atomare stor
magtspolitik i Stillehavet, der førte til 
skandalen efter attentatet på Greenpeace 
skibet Rainbow Warrior i New Zealand 
etc. Først efter socialisternes nederlag 
ved parlamentsvalget i marts 1986 og 
Chiracs overtagelse af regeringsmagten i 
den såkaldte cohabitation fik Mitterrand 
tid til at koncentrere sig om 89-festlighe- 
deme. Og da havde han endnu ikke be
stemt sig til at stille op igen og var derfor 
ikke sikker på, hvem der ville præsidere 
over herlighederne.

Derfor startede La Mission du Bicente
naire med ansvar for revolutionen og 
menneske- og borgerrettighederne gan
ske beskedent lô.september 1986 blev 
forretningsmanden Michel Baroin ud
nævnt til præsident Hans vigtigste kva
litet var evnen til at kunne rejse penge fia 
private sponsorer. Og det gjorde han gan
ske effektivt indtil han uheldigvis for
svandt sporløst med sit fly i Cameroun 
5.februar 1987. Inden da havde han nået 
at udkaste adskillige planer. Såsom at 
fejre 14.juli ved at invitere "statsoverho
vederne fra alle de lande, som respekterer 
menneskerettighederne". En smuk idé 
som ville have givet beskæftigelse i det 
franske udenrigsministerium frem til 
300-årsjubilæet med at forsone dem, der 
ikke blev inviteret og forklare forbrydel
serne hos dem, der faktisk blev inviteret 
Tænk bare på hvad der er sket i de socia
listiske lande siden 1986. Og hvad skulle 
man have stillet op, hvis kineserne var 
blevet inviteret inden massakrerne på 
Tien An Min pladsen?

Baroin havde også nået at få udarbejdet
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Borger Tonton den Første af hans boigerskab ind
byder henned hoben til at deltage i festlighederne 
som tilstås den i anledning af 14. juli 1989

et kostbart logo, som han præsenterede 
for premierminister Chirac tre dage før 
sin forsvinden. Knap to måneder senere 
blev den radikale politiker og historiker 
Edgar Faure udnævnt til præsident Æld
gammel repræsenterede han snarere den 
fjerde republik (1944-58) end den femte 
og var da også først og fremmest valgt 
som cohabitationens typiske kompro
miskandidat mellem højre og venstre. 
Han tog ikke mange initiativer ud over at 
flytte til store og flotte lokaler i rue de 
Talleyrand, få tegnet et nyt logo - tre 
flyvende duer i blåt, hvidt og rødt - og 
juni 1987 lade afholde en kostbar forelø
big præsentation af mulige projekter. 
Med det resultat at de beskedne offentli
ge midler var brugt op kort efter hans 

Skrid, du stinker! 
I spjældet med dig.

tiltræden.

Heldigvis for de professionelle festma
nagere døde også Edgar Faure ret hurtigt. 
30.03.1988 blev han stedt til hvile under 
anerkendende ord fra alle sider, ord der 
dækkede over en stille lettelse. For nu var 
situationen en helt anden. Mitterrand stil
lede op som fædrelandets store onkel for 
at redde Frankrigs gloire og vandt i be
gyndelsen af maj en overbevisende sejr. 
Umiddelbart efter, den 23.05. udnævnte 
han en yngre, energisk samtidshistoriker 
og politolog, Jean-Noël Jeanneney til 
præsident for jubilæet Jeanneney er tid
ligere præsident for Radio-France, søn af 
en af de Gaulles mest betroede ministre 
og sønnesøn af Jules Jeanneney, præsi
dent for senatet 1932-40. Overbevist 

9



gaullist, ubetvivlelig republikaner, effek
tiv administrator og ubelastet af special
viden om revolutionen pustede han 
lynhurtigt nyt liv i forberedelserne. Først 
slankede han organisationen ved at fyre 
15 medarbejdere, herunder Baroins søn, 
indførte regnskabskontrol og krævede 
personligt at underskrive alle cheks. Så 
flyttede missionen til mere beskedne lo
kaler i Avenue Franco-Russe i Mitter
rands tidligere kampagnekontorer! 
Dernæst skaffede han nye og meget stør
re statslige midler, noget som efter Mit
terrands sejr var blevet langt lettere, selv 
om der er hård konkurrence mellem mis
sionen, Elysées-palæet og de enkelte mi
nisterier, der alle har deres særlige 
ansvarlige for festlighederne.

Medieslaget mellem Chirac og Mit
terrand.

Den hårdeste kamp har dog været den 
mellem Chirac og Mitterrand. Ikke om 
indholdet af den revolution eller den re
publik, der skal fejres. Selv det alleryder- 
ste højre under le Pen synger nu 
Marseillaisen og svinger med tricoloren, 
mens socialistiske vælgere i rundspørger 
anfører general de Gaulle som den mest 
betydningsfulde forkæmper for republik
ken. Nej kampen står på den mest platte 
og gennemskuelige måde om hvem, der 
kan slå mest omtale og folkelig yndest af 
arrangementerne. Og her er ingen kneb 
for lave.

Borgmesterkontoret i Paris lavede sine 
helt egne arrangementer, som den rekla
merede for i sine egne stande rundt om i 
byen uden at nævne de statslige. Derfor 
kom man ud for at stå med en liste over 
les grands dates i folderen Paris fête 89, 
som ikke nævnede nogen aktivitet for 

den 14.juli. Ikke fordi der ikke skete no
get, men fordi det var staten der stod for 
den 14.juli, mens folderen var udgivet af 
Mairie de Paris, Chiracs organisation. 
Derimod lancerede byen Paris allerede i 
november 1988 sin egen kampagne Ap
pel å la Mémoire. Det var et forsøg på at 
opspore prisere af alle klasser og overbe
visninger, som levede i byen i revolu
tionsperioden. Det anslås, at Paris havde 
omkring 600.000 indbyggere i 1789. Pla
kater for initiativet i métroen og andre 
offentlige steder viste et par tvillinger, 
den ene i nutidig dragt, den anden i revo
lutionær iklædning. Teksten opfordrede 
pariserne til at spore deres forfædre og 
gøre dem kendte. Allerede i løbet af den 
første måned modtog man 25.000 svar. 
En af de parisere som svarede, var Patrick 
Brunet, en efterkommer af Charles Henri 
Sanson, den offentlige bøddel i 1790’er- 
ne. Han var den fjerde i sin familie, der 
havde dette hverv. Brunet arbejder på en 
bog om sin familie, hvis overhoveder var 
offentlige bødler fra 1688 til 1847, og, 
føler han, grusomt misforstået af efterti
den. Fire historikere arbejder stadig med 
svarene, som senere skal kontrolleres af 
en gruppe professionelle genealoger.

Dette er jo ret uskyldigt og kan muligvis 
endda på længere sigt give historikerne 
mange interessante data og øge den his
toriske bevidsthed på enkeltpersonplanet 
og dermed bidrage til at opbløde den 
meget firkantede og kategoriske hold
ning til et fænomen som Den Store Revo
lution.

Men meget af konkurrencen om festlig
hederne antog helt helt latterlige former 
på grund af manglende koordination og 
faglig jalousi. Således blev der til alles 
utilslørede munterhed i foråret afholdt to 
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udstillinger om moden under revolutio
nen. Modes et révolutions og Les étoffes 
des héros. Nok er mode et vigtigt fæno
men, men der er ikke så mange dragter 
bevaret, at det ikke ville have været bedre 
at samarbejde, i stedet for som her at lade 
byens modemuseum konkurrere med det 
statslige ved Louvre. De eneste vindere 
er museumsinspektørerne, som har fået 
mulighed for at lave to flotte kataloger i 
stedet for et

Men det meste af konkurrencen er fore
gået på et meget mere subtilt og politisk 
bevidst symbolplan.

Chirac indså hurtigt, at to af de helligste 
datoer var optaget af Mitterrands officiø
se show: 5.maj da generalstændeme 
mødtes i Versailles skulle fejres ved en 
massiv folkemarch fra Versailles til Pa
ris. Og 14.juli skulle stormen på Bastillen 
fejres ved indvielse af den nye opera på 
Bastille-pladsen og en stor procession ad 
Champs-Elysées. I stedet for at tage den 
håbløse kamp op med disse mammutpro
jekter valgte den kloge politiker Chirac 
at ignorere dem. Totalt. Og i stedet for
søge at udkonkurrere dem med sine egne 
mere folkelige og betydningstomme 
shows. Skal man dømme efter, hvad der 
faktisk skete den 5.maj, ser Chiracs stra
tegi ikke ud til at slå helt fejl. Optoget 
blev rekonstureret på baggrund af et 
grundigt historisk forarbejde af historike
ren Arthur Conte. Over 2000 skuespillere 
og statister iført gamle kostumer assiste
ret af medlemmer af den republikanske 
garde i 89-uniformer deltog. Helt i over
ensstemmelse med den originale situa
tion fik deltagerne og det store publikum 
- over 300.000 - lov at vente i tre timer. 
Det historiske forbillede er Louis XVI, 
der 5.maj 1789 lod stænderne vente lige 

så længe, hvilket dengang fik en depute
ret til højlydt at mumle det maje- 
stætsfomærmelige: ”En enkelt mand må 
ikke lade en nation vente". 11989 var det 
hele den store anonyme masse af vælge
re, der tænkte sådan. Om det var Mitter
rand, de havde i tankerne, vides ikke med 
sikkerhed, men utålmodigheden over 
den kaotiske ventetid var i hvert fald stor, 
og mange stemmer til socialistpartiet 
blev der ikke samlet den dag.

Det lykkedes imidlertid heller ikke for 
Chirac den 17. juni. Denne dag hvor tred
je stand udråbte sig som nationalforsam
ling havde Mitterrands kampagne ikke 
haft kræfter til at beslaglægge. Det gjorde 
byen Paris til gengæld med et kæmpes
how på marsmarken i anledning af, at 
Eiffeltåmet fyldte hundrede år. Og for at 
det ikke skulle være løgn, nøjedes man 
ikke med at fejre de sølle 200 år, som alle 
andre. Nej den dag fejredes Paris og fri
heden i tre hundrede år, fra 1789 til 
2089!! La Tour Eiffel var fra starten plan
lagt som det store symbol på teknisk 
fremskridt og industriel formåen. In
geniøren Gustave Eiffel udkastede pla
nerne og byen Paris betalte for 100 år 
siden det bygningsværk, som siden er 
blevet vartegnet over alle for Paris, det 
tårn som så mange af os har været oppe 
i, blot for at konstatere at udsigten er 
forsvundet i skyer eller forurening.

I begyndelsen var det overhovedet ikke 
tanken, at det skulle blive stående. Det 
var lavet til verdensudstillingen i anled
ning af hundredåret for den franske revo
lution. Hvor Chrystal Palace i London 
godt nok symboliserede teknisk kunnen, 
men gjorde det i en langstrakt form, som 
mindede tilskuerne om, at jord stadig var 
hovedkilden til rigdom, skulle Eiggels 
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tåm rage op i luften som et symbol på 
menneskets dominans over jorden, dets 
evne til at forme verden industrielt efter 
sit eget forgodtbefindende. Denne sym
bolik er sandsynligvis også grunden til, 
at bygningen alligevel ikke blev revet 
ned. Det viste sig meget praktisk i år, 
hvor 200-året for revolutionen skulle fej
res. 89 (!) millioner franc skulle festen i 
1989 koste, og 800.000 mennesker skulle 
møde op for at se showet og de indbudte 
honoratiores på en enorm fjernsyns
skærm. Det var planlagt til at begynde kl. 
10 lørdag aften, men også i Paris er det 
lyst om aftenen i juni, så løjerne, der 
krævede et vist mørke for overhovedet at 
kunne ses, startede først ved 11-tiden.

Kun 500.000 mødte op, så som PR-fæ- 
nomen må det vurderes som et nederlag 
for Chirac. Det blev det i hvert fald i 
gaullist-fjendtlige aviser som Libération. 
Men selv 1/2 million mennesker var nok 
til at skabe trængsel og trafikkaos. Kede
ligt som ethvert andet Las Vegas show 
var det, syntes de fleste. Johynny Halli
day spillede rock, gaullisternes bud på 
Marianne af i dag, Mireille Mathieu sang, 
Charles Aznavour blev buhet ud, da han 
sang på engelsk. Stevie Wonder var god, 
men hvad han har med revolutionen og 
republikken at gøre, er uklart, også efter 
koncerten. Det samme gjaldt også for 
Ronald Reagan og Nancy, der var invite
ret for at trykke Chirac i hånden, mens de 
øvrige gæster sang Happy Birthday til 
tårnet og fyrværkeriet knitrede, alt mens 
det lynede hen over skærmen: ”dette 
show er givet af Paris’ borgmester, dette 
show er givet af Paris’ borgmester, dette 
show...” De mange penge kunne nu godt 
være givet bedre ud syntes mange.

Efter således at have forsøgt at tage i

hvert fald parisemes interesse fra showet 
den 14.juli, prøvede Chirac også at pla
cere sig centralt i fejringen af menneske
rettighederne den 26. august De udgør 
den mindste fællesnævner, som så at sige 
alle intellektuelle fra Furet til Michel Vo
veile, fra Alain Finkielkraut til Lévi- 
Strauss i dag kan samles om at bedømme 
som et entydigt civilisatorisk fremskridt 
Af den grund er Abbé Grégoire en af de 
hidtil relativt oversete personer, som ha
les frem i videnskabens lys i år. Der 
afholdes i år væsentligt flere kollokvier 
om denne liberale forfatter til et af udkas
tene til menneskerettighedserklæringen 
end om Danton, St. Just og Robespierre 
til sammen. Men derfor behøvede den 
officielle fejring af ham vel strengt taget 
ikke at være helt så kedelig, som Mitter
rand gjorde det Velment foregik den en
delige indvielse af triumfbuen og dens 
nyindrettede center for studiet af menne
skerettighederne med en gratis marat- 
honkoncert med alt godt fra Barbara 
Hendricks over afrikansk, tyrkisk og in
disk popmusik til Frankrigs svar på Bob 
Dylan, Jacques Higelin, efterfulgt af høj
tidelige taler af forkæmpere for rettighe
derne fra Isabel Allende til Abbé Pierre 
under overskriften "le premier réve de 
l’Arche". En enkelt kinesisk student blev 
der også plads til. Det var godt nok, men 
havde svært ved at hævde sig overfor 
byen Paris’ fejring af menneskerettighe
derne om eftermiddagen, hvor den kend
te linedanser Philippe Petit balancerede 
fra Trocadéro til anden etage i Eiffeltår- 
net på verdens længste line under over
skriften Tour et Fil (tåm og line). Det var 
så spændende, at selv vinden holdt vejret! 
Men Petit overlevede - han havde nu også 
øvet sig ved bl.a. at balancere mellem de 
to tårne i World Trade Center i New York 
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- og undgik den dårlige reklame for men
neskerettighederne, som et styrt ville ha
ve indebåret Med al denne udnyttelse af 
Eiffeltåmet forstår man efterhånden, 
hvorfor Chirac ikke ville have en ny ver
densudstilling med en mulig konkurrent 
til Eiffeltåmet i år!

”Very Goude"

Konkurrencen om arrangementerne be
gyndte allerede i efteråret 1988, da Chi
rac "af sikkerhedsgrunde" nedlagde 
forbud mod Mitterrands lidt forkølede 
forsøg på at få ungdommen i tale ved at 
afslutte den traditionelle store militærpa
rade ad Chams-Elysées den 14.juli med 
en kæmpe rock-koncert af Jean-Michel 
Jarre om aftenen. I stedet blev det så til et 
optog, der skulle overgå alle optog, sam
mensat af multikunstneren og reklame
manden Jean-Paul Goude. Det hele blev 

meget passende lanceret af avisen Libé
ration i et interview med overskriften, 
bleu, blanc, Goude. Her røbede Goude, 
at han har elsket parader lige siden han 
var lille og nu øjnede chancen for at 
arrangere en, der ville overgå alle tidlige
re parader ved at have alt med fra alle 
lande i hele verden i bedste - eller værste 
- amerikanske optogsstil. Og det blev det!

En art postmodernistisk pastiche, der 
spillede på alle vores fordomme om eng
lændernes tåge og paraplyer, russernes 
sne og militærstøvler, de sortes musik og 
rytme og de hvide kolonialisters knælan
ge shorts og tropehjelme, 6000 deltagere 
fra alle verdens egne var med fra Place 
D’Étoile ved Triumfbuen til Place de la 
Concorde. Her sang den amerikanske 
operasangerinde Jessye Norman til alle 
rigtige franskes forargelse Marseillaisen, 

14-Ju ILLET : UN DÉFILÉ MILITAIRE BRANCHÉ I

Meget Goude! Mine tanks- og så i fjer og pailletter.
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mens publikum noget ukoordineret blin
kede løs i takt med nogle udleverede 
elektriske lamper i blåt, hvid og rødt 
Lampen var leveret af Electricité de 
France, en af festens fem private sponso
rer og kan lyse, når man forbinder to 
metalpunkter med fingrene. Men lyset er 
ret svagt, lidt lige som revolutionens er 
det i dag, så en vis symbolværdi har de - 
men måske ikke netop den tiltænkte. Det 
var Goude’s tanke, at optoget skulle glide 
majestætisk som en atlanterhavsliner de 
to kilimeter ned ad Champs-Elysées. En
gelske lansenerer med mangefarvede la
serstråler sprøjtende ud af lansespidseme 
blev det ikke til. Og elefanterne fra Sri 
Lanka var for nervøse. Men ellers varder 
alt, hvad hjertet kunne begære og meget 
mere, og som TV-seere over hele verden 
kunne opleve meget bedre på skærmen 
end vi, der sad midt i "virkeligheden”. 
Som publikum følte man sig snarere som 
et påskud for, at kameraerne kunne opta
ge en ”rigtig" begivenhed end som ho
vedperson.

Til gengæld kom Mitterrand med fru Da
niele og Helmuth Kohl til vores store 
overraskelse og sikkerhedsvagternes 
fortvivlelse midt under optoget ind på 
vores tribune. De havde forladt Bush og 
Maggie og alle de andre oppe i den 
skudsikre loge på marineministeriets ve
randa for at blande sig med folket og se, 
hvordan det hele virkede set sådan lidt fra 
neden. Det "folk", de blandede sig med, 
var ganske vist omhyggeligt udvalgte, 
særligt indbudte og seks gange kontrol
lerede udenlandske historikere plus en
kelte franske med forbindelser som min 
nabo, der var oberst i brandvæsenet

Han fortalte iøvrigt en skæg historie. En 
af de meget opreklamerede ingredienser 

i optoget skulle som sagt være 30 elefan
ter fra Sri Lanka. Og de deltog også tro
ligt i generalprøven om eftermiddagen. 
Men hvad nu hvis en af elefanterne blev 
bange for fyrværkeriet og i panik trampe
de ind i tilskuerne? De kunne jo være 
vælgere eller indflydelsesrige besøgen
de. For den eventualitets skyld holdt man 
et antal dyrlæger med geværer med bed
øvende injektioner i beredskab langs 
med ruten. Men hvad gør man med en 
elefant der er faldet i søvn midt Champs- 
Elysées? Ganske rigtigt! Man tilkalder 
brandvæsenet. Men det var dårligt nok 
kommet til hægterne efter de store baller 
den trettende om aftenen, baller der tra
ditionelt for en stor dels vedkommende 
afholdes af brandmandene på deres ka
serner rundt om på centrale steder i Paris. 
Obersten kunne fortælle os, at problemet 
stadig ikke var blevet løst, så vi sad 
spændt og ventede på, hvordan Goude 
ville klare det problem. Det må han have 
anet, for elefanterne kom slet ikke!

Alt i alt var paraden en overdådig demon
stration af det medieformidlede informa
tionssamfund vi lever i, og som 
Mitterrands Frankrig har kastet sig så 
ivrigt ud i med allehånde initiativer. Me
gen high tech er det i det hele taget blevet 
til dette år. Tuileri-haveme på den anden 
side af Concorde-pladsen har været opta
get af et til lejligheden konstrueret, sma
gløst, flødefarvet revolutions tivoli i en 
art postmoderne neoklassisk stil. Der 
kunne man opleve Robespierre og StJust 
i form af computerstyrede androider hol
de tale til masserne, se computerdesigne
de tegnefilm af Paris’ gader år 1789, 
danse til hollandske rockmusikere klædt 
ud i bedste Louis XVI dress, lade sig 
trække rundt på brødkærrer, købe guillo-
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tiner i miniformat for få hundrede franc, 
alt mens man blev opvartet af tjenere i 
sans culotte dragt eller nedringede bon
depiger med nelliker i håret

”Der er mange bastiller at bestorme”.

Trods alle dystre forudsigelser kom Paris 
ikke i belejringstilstand i dagene først i 
juli, selv om Mitterrand efter sit genvalg 
i 1988 havde besluttet at kaste politisk 
glans over begivenhederne og sig selv 
ved at invitere regeringscheferne fra ver
dens syv ledende industrimagter til møde 
netop 15.- 16-juli. Margaret Thatcher tak
kede efter sigende overstrømmende for 
invitationen med en bemærkning om, at 
"Versailles er sådan et vidunderligt slot", 
hvorefter Mitterrand med stiv republik
ansk selvhøjtidelighed mindede hende

om, at der faktisk havde været en revolu
tion i Frankrig siden solkongens dage, og 
at det netop var den de skulle mindes! Det 
tog hun til sig, men mange venstreorien
terede protesterede derimod mod denne 
kobling. Efter deres mening var det upas
sende, at Bastilledagen skulle kulminere 
med, at lederne af verdens syv rigeste 
industrilande indviede Mitterrands tri
umfbue 15.-16-juli, samtidig med at de 
lagde økonomisk politik for det kom
mende år. Mitterrands rådgiver Jacques 
Attali forsvarede sig ganske vist med, at 
dette netop var en enestående mulighed 
for at påvirke rette vedkommende til for
del for de gældstyngede tredje-verdens
lande. Det gjorde imidlertid ilcke indtryk 
på den yngre generation, fra rockmusike
ren Renaud til Harlem Désir fia

Frihed 
lighed 
Broderskab

Hvor smukt 
hvor godt 
hvor fuldt af løgn
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græsrodsorganisationen SOS racisme. 
De opfattede forløbet som det etablerede 
systems slåen mønt på en hellig tradition 
for folkets ret til oprør. Under parolen 
"der er mange Bastiller at storme" ind
kaldte de med en sidste øjebliks støtte fra 
det trængte kommunistparti PCF til et 
protestmøde på Bastille-pladsen 8.juli. 
Hovedattraktionen var dog ikke de poli
tiske taler, men en langt mere velbesøgt 
gratis rockkoncert kl. 8 om aftenen, hvor 
ungdommens idoler fra sydafrikaneren 
Johnny Clegg til gruppen Les negresses 
vertes (de grønne negerinder, som gan
ske vist hverken er sorte eller af hunkøn) 
optrådte gratis i, hvad man passende kun
ne kalde "rock mod Mitterrand". Som 
tilskuer var det nu lidt svært at opdage det 
politiske budskab. Men som koncert var 
den absolut vellykket og populær hos 
alle, undtagen naboerne til Place de la 
Bastille, der i en afstand af over en kil
ometer havde fuld fornøjelse af det umå
delige opbud af højttalere.

Inden da nåede George Bush at overræk
ke nøglen til Bastillen til Frankrig! Gene
ral Lafayette, som lede stormen på 
Bastillen i 1789, tog nemlig den ene af 
nøglerne til sig efter sejren. Senere fik 
han Thomas Paine til at overrække den 
til George Washington, der hængte den 
op i sit hus ved Mount Vemon. Bush 
bragte i år denne nøgle tilbage til det 
republikanske Frankrig mod til gengæld 
at få et uhyre sjældent eksemplar af for
fatningen af 1891 til låns i Washington. 
Forfatningen blev fløjet over Atlanten i 
et concorde fly og derefter udstillet med 
megen pomp og pragt på The Smithsoni
an Institute. Ingen rådgivere havde tilsy
neladende overvejet den ufrivillige 
symbolik i at udstyre den moderne sol

konge, Ton-ton Mitterrand med nøglerne 
til Bastillen - som ganske vist er brændt 
og borte; men stadig eksisterer i alle fran
skes bevidsthed, som selve inkarnationen 
af undertrykkelse og ufrihed. Men selv 
det kom han godt fra. Meget godt endda. 
I et veloplagt TV-interview om midda
gen den 14.juli klarede Mitterrand sig flot 
og formåede på samme tid at fremstille 
sig som en moderne europæisk socialt 
bevidst demokrat, solidarisk med 
tredjeverdenslandene og tilhænger af det 
nødvendige forsvar og en stramt styret 
økonomisk politik. Han og rådgiveren 
Jacques Attali formåede på overraskende 
vis med ord alene at få den udenrigspoli
tiske kluntethed i invitationen af de riges 
og mægtiges klub til at fejre revolutionen 
til at forsvinde. Det officielle argument 
for ikke at invitere statsoverhovederne 
fra EF, hvilket ville have været naturligt 
af mange politiske grunde, var, at man 
ikke kan invitere kongelige personer til 
at bivåne fejringen af en revolution, der 
endte med at kappe hovedet af en royal 
kollega. For at bøde lidt på den manglen
de vestlige tilstedeværelse valgte man at 
invitere den irske præsident - men ikke 
den græske - og for at have nogle fattige 
repræsentanter, blev en række statsover
hoveder for de fransktalende lande i Af
rika inviteret

Således at besværge uheldige gerninger 
med ord alene, er på smukkeste vis i 
overensstemmelse med det egentlige 
indhold i revolutionen, der jo især bestod 
i at slippe det politiske sprog fri og lade 
ordene tage magten. Det er en kunst, som 
det republikanske Frankrig behersker til 
overflod. Og Mitterrand gør det tilsyne
ladende bedre end den mere moderne og 
manageragtige Chirac, der er blevet kri
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tiseret forat vise dårlig sportsånd vedhelt 
at blive væk fra de statslige arrangemen
ter, selv om han jo ret beset ikke har gjort 
andet end at behandle jubilæet som det 
politiske fænomen, det er. Men stil er 
åbenbart stadig vigtig i postpolitikkens 
epoke.

Cohabitation.

Revolutionsjubilæet har næsten kunnet 
konkurrere publikumsmæssigt med den 
verdens-filatelistkongres, der blev af
holdt samtidig i Paris. Og det er ikke 
dårligt for et politisk arrangement i dag, 
hvor det ikke er muligt at drive det til 
andet end en postmoderne genopførelse 
af en politisk symbolik, som blev opfun
det ud af de agerendes hoveder mellem 
1789 og 1799. Genopførelsen er ikke 
nødvendigvis en farce ovenpå på første - 
og anden, tredje og fjerde rundes trage
dier - men snarere vidnesbyrd om noget 
nyt - at Frankrig er blevet moderne, ja 
måske endda postmoderne i forhold til 
det præmodemistiske i 1789 og 1889. 
Den Store Revolution fra 1789 blev den 
officielle grundlæggelsesmytologi for 
det dominerende centrum-venstre i og 
med sikringen af den 3.republik mellem 
1870 og 1875/76.1 hundredåret siden da 
vegeterede højrefløjen i en håbløs drøm 
om at restaurere en eller anden form for 
reaktionært, antirepublikansk styre. Det 
kulminerede under den anden verdens
krig, hvor marskal Pétains Vichy-regime 
ændrede de republikanske slagord frihed, 
lighed og broderskab til arbejde, familie 
og fædreland. Det mislykkedes som be
kendt, og hvad man end kan mene om de 
Gaulles metoder og den femte republik 
han indførte i 1958, er der ingen tvivl om, 
at Frankrig under ham og efterfølgerne er 

blevet politisk moderniseret Den polari
sering mellem højre og venstre, der har 
præget fransk politisk kultur de sidste 
200 år, er blevet afløst af en fælles vag 
republikanisme. Den politiske kultur er 
blevet moderniseret på en måde, der sva
rer til den modernisering af samfundet, 
industrien såvel som agerbruget, der er 
sket siden den anden industrielle revolu
tion i 1950’eme.

Men denne almene accept af republikani- 
smen, der har været forudsætningen for 
at Mitterrand kunne vinde valget i 1981 
og igen i 1988, opfattes af mange ægte 
republikanere, herunder Mitterrands tid
ligere rådgiver Régis Debray og den tid
ligere regeringstalsmand Max Gallo som 
en udvanding af det oprindelige budskab. 
De vil ikke være som de andre afideolo
giserede og teknokratiske europæere. 
Derfor satsningen på 200-årsjubilæet 
som en symbolsk markering af, at der 
stadig er principiel forskel på venstre og 
højre, selvom de fører samme stramme 
økonomiske politik. Ja onde tunger kun
ne finde på at sige, at det netop er nød
vendigt med en sådan symbolsk 
investering, fordi eksperimentet med co
habitation hen over midten fra 1986 til 
1988 faktisk lykkedes, og fordi pragma
tikeren Michel Rocard i dag regerer uden 
fast flertal i parlamentet Men det er selv
følgelig kun lutheranske monarkister, 
som kan finde på at tænke så urimeligt 
respektløst

Uffe Østergaard. 
Note:
De franske tekster til illustrationerne er gendigtet 
på dansk af lektor Lita Lundquist, Handels Højsko
len i København.
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Luftfoto af "Enghaven" 1956. Statslånshuse er begyndt at erstatte lysthusene og de selvbyggede småhuse, 
og både foroven og forneden er sociale boligbebyggelser skudt op: dels "Engparkens" 3-etagers blokke 
fra 1954-55, dels boligforeningen "Nybo"s små rødstenshuse fra 1951. Fot. i Esbjergs byhistoriske Arkiv.
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Den økologiske by - i lidt historisk 
perspektiv.
af museumsinspektør Peter Dragsbo, Esbjerg Museum.
I løbet af 1960’eme og 1970’eme har vi 
formået at indrette vore byer på en måde, 
der sikrer mest mulig anvendelse af ener
gi, til opvarmning, belysning og transport 
af varer og mennesker, samtidig med at 
mest muligt ”grønt” kulturlandskab er 
blevet enten fjernet eller tæmmet til ren 
pynt I slutningen af 1980’eme er så den 
"økologiske by" blevet et nyt begreb, der 
omfatter forskellige ideer til en anden 
byudvikling. Forhåbentlig udvikles be
grebet til noget mere end blot drivhuse i 
tagetagen og kålbede i forhaverne.

I historisk perspektiv er "den økologiske 
by" ikke noget nyt Ligesom lokal selv
forvaltning, decentral udvikling, bære
dygtigt landbrug o.s.v. er deten af de ting, 
som var selvfølgelige, indtil Danmarks 
"anden industrialisering" tog fart i 
1960’eme.

Købstaden - den største landsby.

Den første fase af "økologiske byer” er 
også blevet kaldt den ”agrare" købstad - 
købstaden, hvor der i vidt omfang blev 
drevet landbrug. De ældste middelalder- 
købstæder fik tildelt vidtstrakte bymar
ker, mens de senere, mere rent 
handelsprægede købstæder fik byjord i 
beskednere omfang. Bymarkerne blev, 
som landsbyjordeme, drevet i et fælles
skab, hvori de fleste større byejendomme 
havde andel.

Købstadlandbruget betød en del for by
erne - ikke mindst under købstædemes 

krise efter 1650 berettes det, at selv større 
byer som Viborg tildels overlevede tak
ket være deres landbrug. Også en ny by 
som Fredericia fik efter grundlæggelsen 
i 1600-tallet tillagt flere nedlagte lands
byers jord - og mens "fristad"-eksperi
mentet skrantede, trivedes byens 
"avlsbrugergårde" indtil langt hen i 
1800-tallet.

I tiden mellem 1800 og 1850 blev de 
fleste købstadsjorder udskiftet til selveje 
- lidt forsinket i forhold til landsbyerne, 
og nye gårde rejstes på bymarken. Nye 
gårdnavne som "Marielund", "Lisehøj" 
og "Godthaab" har ofte givet navn til vort 
århundredes forstadskvarterer.

Men i enkelte byer, hvortil der hørte enge 
og marsk, blev der ved med at være "avls
brugere" i bykernen til vores århundrede. 
I Ribe blev der omkring 1910 udgivet et 
postkort med køer på vej hjem fra engene 
ad hovedgaden, med titlen "Strøgtid i 
Ribe".

Fra fattighaver til parcelhaver.

Sidegadernes småfolk, høkere, håndvær
kere og handlende, havde aldrig haft del 
i byjorden. I de mindre byer hørte der i 
gamle dage haver til stort set alle huse, 
men i de større eller mere tætbebyggede 
byer var der et problem. I løbet af 1800- 
tallet blev der derfor i mange købstæder 
udlagt "fattighaver" eller "byens haver". 
De første skal have været "Hjelmhaver
ne" ved Aabenraa, udlagt på en mark, der
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"Strøgtid i Ribe", postkort fra o. 1910. Køer på vej fra marskfenneme hjem til en af staldene i hovedgadens 
købmandsgårde.

tilhørte slottet Brundlund 1825 af land
greve Carl af Hessen. Blandt bestemmel
serne for haverne var, at der ikke måtte 
dyrkes kom.

Med industrialiseringen efter 1850 og 
den deraf følgende stærke vækst især i 
arbejderklassen, blev manglen på tilgæn
gelig havejord følelig. Mange af de nye 
byboer kom dog fra landet 11884 stifte
de en gruppe arbejdere i Aalborg Dan
marks første "ægte” kolonihaver, og i 
årene herefter skød kolonihaverne op 
overalt i landet I starten var "koloniha
ver" mest småhaver på lejet jord -og det 
er sådan, vi kender kolonihavebegrebet i 
dag. Men med velstandsstigningen om
kring 1900 blev det muligt for flere og 
flere grupper af arbejdere at købe jord i 
fællesskab og udstykke større parceller. I 
disse parcel- eller haveforeninger betalte 

man leje i f .eks. 20 eller 25 år, og derefter 
fik man "skøde og kort" på parcellen - og 
kunne gøre med den, hvad man ville.

Joseph Søndergaards haver i Es
bjerg.

11907 var der over 20.000 kolonihaver i 
Danmark - så da var tiden også blevet 
moden i den nye by; Esbjerg. Denne nye 
by havde netop oplevet en forrygende 
vækst i 1890’eme, hvor befolkningen, på 
grund af opsvinget i landbrugseksport og 
fiskeri, var vokset fra omkring 5.000 til 
over 13.000 på få år. Store arbejderkvar
terer var skudt op, både lejekaserner og 
småhuse på den bare mark.

Det var i et af disse nye kvarterer, "Klat- 
terup" øst for banen, at haveideen fænge
de. Initiativtageren hed Joseph 
Søndergaard, født på Mors 1876, flyttet 
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til Esbjerg 1893, skomager, vognvasker 
ved DSB, kusk og fjerkræavler, samt 
først og fremmest aktiv socialdemokrat 
og afholdsmand Det hang sammen - 
dengang.

Søndergaard samlede i den gade, hvor 
han boede, 17 familier, som stiftede "In
teressentselskabet Rørkjærs Koloniha
ver”. De købte et nærtliggende mosehul, 
som ved tilkørsel af dagrenovation, sand 
og gødning fra kreaturstaldene blev til 
dyrkbar jord. Siden blev man dristigere. 
11915 købte Søndergaard og hans folk to 
gårde øst for byen på ialt 70 tdr. land og 
udstykkede i tre haveforeninger: "Bak- 
kely", "Solbakken” og ”Frederiksberg". 
1916 stiftedes endnu tre foreninger i "Øs
terbyen", gamle gadeplaner blev ændret 
og tilpasset ønsket om store haveparcel
ler, og nye brede veje blev udlagt, kantet 
af tjørnehække og hyldetræer.

"Hængi" og "Sommerglæden".

I årene fra 1909 til omkring 1960 danne
des over 200 haveforeninger, som alle 
fungerede i en 20-25 år, indtil alle grun
dene var blevet selveje. Hovedformålet 
med haverne var at opnå en høj grad af 
selvforsyning med grøntsager og frugt, 
og derfor blev nye foreninger især dannet 
i dyrtider og krisetider, som f.eks. under 
de to verdenskrige.

Mange af de tidlige foreningers havne 
afspejlede den idealisme, der lå i havesa
gen: "Fortuna", "Fremtiden", "Elektra", 
"Hængi", "Virkelyst", "Enogheden" og 
"Energi". Andre navne betonede bevæ
gelsen ud mod solen, luften og det åbne 
land: "Skovly", "Grønvang", "Grønnin
gen" samt en hel masse med "-lunden", 
"-vænget", og "-ly". Endelig understre- 
dede nogle fritiden i modsætning til det 

sure lønarbejde i navne som "Fritiden" og 
"Sommerglæden".

Havefolket kom fra klassen af arbejdere, 
partsfiskere og lavere funktionærer. De 
boede i den indre bys små lejligheder, 
men "lå på landet" om sommeren, om 
søndagen. I haverne dyrkedes al slags 
frugt og grønt - ofte med overskud til salg 
fra havelågen. Endvidere var det til op i 
1950’eme tilladt at holde både kaniner, 
duer, høns og 1 -2 grise i haverne. En kurv 
æg kunne ofte betale noget af måneds
regningen hos købmanden eller Brugsen. 
Ud over eget køkkenaffald og evt møg 
havde mange haveejere individuelle af
taler med husstande inde i byen, hvis 
"svinetønder" og affald hentedes på cy
kellad eller -anhænger ud til brug for dyr 
ogjord i haverne. En haveforening kunne 
også i fællesskab byde på affald fra en 
destruktionsanstalt eller møget fra en 
eksportstald.

Således gik en stadig strøm af affald ud i 
haverne - og om efteråret en strøm af 
fødevarer hjem til byens spisekamre og 
kældre.

Denne i sandhed økologiske by-hushold
ning blev dog i løbet af efterkrigstiden 
skudt i sænk.

Fra tomater til typehus.

Bag Søndergaards initiativ lå oprindeligt 
ideen om "rene" kolonihaver. Men når 
"parcelhaveme" overgik til privateje, 
kunne ingen hindre, at der blev bygget 
helårshus på grunden. Allerede i 
1920’eme byggede mange solide rød
stensvillaer i bedste "Bedre Byggeskik"- 
stil. I 1930’eme kom de - ofte 
selvbyggede - bungalower med deres fla
de tage og store vinduer i hjørnerne. Som
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En af de få bevarede brugshaver i "Enghaven". Købt i 1927 af en ung mand på 18 år, som i årene derefter opbyggede et mindre landbrug med et par hundrede 
høns, 6-8 grise og 4-5 heste, som han brugte til kørsel med mælk, brændsel og renovation på havnen. 11975 blev dyreholdet forbudt af kommunen, "nu er det 
civiliseret - næsten for meget af det gode". Fot. Peter Dragsbo 1986.



følge af bolignøden under og efter 2.ver- 
denskrig flyttede mange også ud i deres 
havehuse, og i de nye haveforeninger 
skød alskens pakkassehuse op. Stor suc
ces fik et lille træhus, lavet af en hønse
husfabrik i Tjæreborg.

Da haveforeningsbølgen nåede ud til de 
rene landkommuner i Esbjergs omegn, 
fik de ærværdige sognerødder grå hår i 
hovederne. De prøvede at holde justits, 
men måtte ofte godkende havehuse i se
rier, og nøjedes med at sige stop, når de 
f.eks. forefandt en stald til 20 grise.

Med statslånsloven i 1946 begyndte de 
murede helårshuse imidlertid for alvor at 
erstatte lysthusene. Vand, elektricitet og 
vejbelægning begyndte langsomt at civi
lisere områderne, og efter 1960’erne og 
1970’emes typehusbølger og velstand er 
et ægte kolonihavehus nu et særsyn i de 
tidligere haveforeningskvarterer.

Planlægningen sætter ind.

Det var nu ikke blot velstandsstigningen 
og "eget hus"-bølgen, der fik bugt med 
havebyerne. Også den ny tids byplanlæg
gere kørte kanonerne frem. Da Steen Ei
ler Rasmussen i 1949 fik vedtaget 
Esbjergs tredje byplan, argumenterede 
han for, at haveforeningeme var uprakti
ske, at de betød en dårlig udnyttelse af de 
tekniske anlæg og var en hindring for en 
rationel byplanlægning.

I 1950 gennemførte Esbjerg kommune 
derfor et forbud mod udstykning af nye 
haveforeninger øst og nord for byen. Et 
”jerntæppe” gik ned. Uden for ”jerntæp
pet" købte kommunen jord op, som blev 
udlagt til en lang række kollektive bebyg
gelser. Senere, i 1950’eme, gennemfør
tes så, i Esbjerg som i hele landet, at 

grunde i nye udstykninger skulle bebyg
ges senest to år efter købet.

Sammen med husbyggeriets standardise
ring og detaljerede byplanvedtægter for 
byggeriet sikredes villakvartereme der
efter mod ubehagelige variation i udse
endet Samtidig sikrede man, at de nøgne 
marker en, to, tre - vupti blev transforme
ret til fuldt civiliserede forstadskvarterer. 
Det var nok også i overensstemmelse 
med manges ønske, men befolkningen 
mistede undervejs til gengæld mulighe
den for "den langsomme vej" til eget hus, 
fra redskabsskur og lysthus, via selvbyg
get hus til muret villa.

De store byers krans af haveforeninger - 
som bl.a. også er blevet beskrevet i bøger 
og artikler fra Københavns omegn, Rø
dovre, Hvidovre o.s.v. - var naturligvis 
tildels en nødløsning. Men når man nu i 
slutningen af 1980’eme taler om "den 
økologiske by", kan det dog være på sin 
plads at minde om, at vore byer faktisk 
indtil for en 40-50 år siden rumme nogle 
af landets vigtigste landbrugsområder. 
Der er vist aldrig sat tal på den samlede 
produktion i de titusind haver, men sik
kert er det, at der var tale om hundredtu
sinder af tons grøntsager, frugt, flæsk, æg 
og kaninsteg.

Også i dag bliver der udlagt kolonihaver, 
men om noget stort udækket behov er der 
næppe tale. Snarere var der måske grund 
til at lempe lidt på bestemmelserne om, 
hvad man faktisk må i de eksisterende 
haver. Når der snakkes om "økologiske 
byer" kommer vi nok f.eks. ikke uden om 
at diskutere, om f.eks. høns og grise er 
"(støj- og anden)forurening".
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I

/ 42 Hønsehus
2 43 Hønsegaard
3 Ûr c vhus 44 Hønsehus j
* Lysthus 45 Beboelseshus (HelMrs )\
5 46 Svinesti !
6 Brændsels skur 47 Redskabsskur i
7 Hønsehus 45 Beboelseshus LHelaars-Å
8 Lysthus 49
9 Redskabsskur 6o Svinesti
/o Lysthus 5/ Lysthus
// Sv&nesti 52 Beboelseshus IHelaars-)
12 Hønsehus 53 Lysthus
/3 Lysthus 54 Hestestald

Svinesti 55 Beboelseshus LHelctars - )
/5 Hønsehus 56 Svinesti
16 støbt fundament 57 Hønsehus
/X Beboelseshus fHelaars-) 65
78 Lysthus 59 Beboelseshus LHetaars-)
19 w.c. 60 Lysthus
20 Redskabsskur 67 Hønsehus
21 Hø nse hu* 62 Lysthus
22 Vognskur 63 W C
23 Beboelsesnus (Helauf'S-) 64 Lysthus
24 Svinesti 65 -
25 Lirer hu s 66 Hønsehus
26 Svi hestl 67 Redskabsskur
27 Lysthus 63 Beboelseshus LHelaars-)
28 Hønsehus 69 Hønsehus
29 B vine s lu 70 Hestestald
50 Beboelseshus lHelaars-} 7/ Overdækket Plads
3/ Svinesti 72 Svinesti oy Hestestald
32 WC.
35 Lysthus
34 Svinesti
55 Lysthus
36 Unde •'Opfø rel se
37 Paa begyndt 7)^ereburyhus
38 Lysthus
39 Beboelseshus LHelaars -)
4o Redskabsskur
4/ Beboet seshu 5 WeLaars -)

Kort over haveforeningen ”Enghaven" 1944 - på et tidspunkt, da selvforsyningen var allermest aktuel. 
"Enghaven" var stiftet i 1925 på et lavtliggende areal nær havnen, og fik derfor også øgenavnet 
"Smaddemp". 1947-48 blev kvarteret pålagt forskellige deklarationer, de selvbyggede huse fik en frist på 
20 år og kloakeringen var færdig i 1950. Stadsingeniørens arkiv, Esbjerg Kommune.
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Om forstadshistorie i Esbjerg - og 
resten af landet

Historien om Esbjergs haveforenings- 
kvarterer er et af resultaterne af et for
stadshistorisk projekt, som Esbjerg 
Museum gennemførte i 1986-87 og pu
blicerede i 1988 (Peter Dragsbo: ”For
stæder i Esbjerg 1900-1960", Esbjerg 
Museum). Den oprindelige anledning 
var et ønske i byen om en bygningsregi
strant for de lidt nyere kvarterer, i fort
sættelse af de to andre bygnings 
registranter, kommunens for den indre by 
(1979) og museets for landdistrikterne 
(1985).

Men det stod mig hurtigt klart, at den 
traditionelle "hus-for-hus"-registrering 
ikke dur, når man har med større by- og 
landområder at gøre. Metoder måtte fin

des til at "hæve sig op over" enkelthusene 
og koncentrere sig om helheder og sam
menhænge. Resultatet blev, at "Forst
æder i Esbjerg" først og fremmest er 
historien om en række bykvarterer og 
deres byplan- og bebyggelseshistorie - 
men med en indledende gennemgang af 
en række afgørende faktorer byplanlæg
ningen og de deri liggende ideologiske 
strømninger, udviklingen af henholdsvis 
det sociale boligbyggeri og det private 
hus i haven, på landsplan og i Esbjerg, 
samt naturligvsi forstæderne set på bag
grund af Esbjergs generelle udvikling.

Begyndelsestidspunktet 1900 blev valgt, 
fordi Esbjerg efter den kraftige bygge- og 
grundspekulationsperiode i 1890’eme i 
1898-99 fik sine første "ægte" forstæder, 
d.v.s. bebyggelser uden for bykommu
nens område - i Esbjergs tilfælde nogle 

Kolonihavefolk i "Villa Ro", ca. 1940.

26



selvgroede arbejderkvarterer. Sluttids
punktet 1960 valgtes især fordi byplan
lægningen på det tidspunkt kom ind i helt 
faste og veldokumenterede rammer - og 
de derefter byggede kvarterer derfor er. 
Men naturligvis måtte jeg også erkende 
at en objektiv bedømmelse af "beva
ringsværdi" bliver sværere, jo mere man 
nærmer sig sin egen tid. Til 1950’eme 
følte jeg, jeg havde den nødvendige af
stand, ikke til 1960’eme.

For Esbjerg Museum, som i mange år har 
specialiseret sig i arbejdet med boligkul
tur, vil det nu erhvervede overblik over 
de nyere kvarterets historie betyde, at 
indsamling og undersøgelser vil kunne 
ske på et langt bedre grundlag. 

er en af kultur- og byhistoriens helt store 
"hvide pletter på kortet". Ligesom indu
strialismens arbejderkvarterer for 20 år 
siden og stationsbyerne for 10 år siden 
mangler de fleste forstæder endnu helt en 
historisk identitet - Det er derfor glæde
ligt, at arbejdet med forstadshistorien i 
Københavns omegn i de senere år er ble
vet intensiveret, f.eks. med indsatserne 
fra Københavns Amtsmuseumsråd og 
Hvidovre lokalhistoriske arkiv. I de kom
mende år må man håbe, at der vil komme 
flere resultater fra provinsbyerne, så der 
kan begynde at dannes et helhedsbillede 
af tendenser og variationer i det, som man 
troede var kedeligt, men viste sig at være 
spændende: de endeløse villavejes histo
rie.

Peter Dragsbo.Samtidig blev det lysende klart, at vore 
større byers vidtstrakte forstadskvarterer

<.. Wtiese
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Julefred - og ufred.
- Om de kristnes opfattelse af den islamiske ekspansion i Palæstina i 
62(feme og 630’erne, belyst gennem samtidige juleprædikener. Ved 
seniorstipendiat ved Københavns Universitet, dr.phil. Jørgen Bæk 
Simonsen.
Den arabiske historiker al-Baladhuri 
(død 892) lader i sit værk om "Landenes 
erobring" (arabisk: Futuh al-Buldan) de 
arabiske erobringer af Mellemøsten, Iran 
og Nordafrika i 600-tallet være en natur
lig fortsættelse af den udvandring 
(hidjra), Muhammed i 622 foretog på 
Allahs befaling fra hjembyen Mekka til 
den nordligere beliggende oaseby Medi
na. Den arabiske erobring og den efter
følgende islamisering af de erobrede 
områders befolkninger fremstår pä den 
måde som et produkt af en overmenne
skelig guddommelig skabelsesplan. Al
lah har villet det sådan og derfor hjælper 
han araberne med at erobrere de tidligere 
byzantinske og sasanidiske provinser i 
Mellemøsten.

I den klassiske islamiske selvforståelse 
indarbejdes Allah som en central forkla
ringsfaktor. Vender vi os til de erobrede 
og ser på, hvorledes de opfattede den 
arabiske erobring, opdager vi, at forklar
ingen her i vid udstrækning er den sam
me. Også den erobrede overvejende 
kristne befolkning opfatter den arabiske 
erobring som et konkret bevis på, at Gud 
griber direkte ind i det historiske forløb. 
Men medens muslimernes Allah beløn
ner sine tilhængere med erobringen af 
rige landområder, straffer den kristne 
Gud sine troende fordi de ikke er bedre 
værd: de underlægges araberne som straf 
for interne kristologiske stridigheder.

Efterhånden som kristendommen gen
nem 300-tallet bliver statsreligion i det 
byzantinske kejserrige, skærpes kejser
magtens interesse for kirkens dogmati
ske og teologiske udvikling. Spørgsmålet 
om Kristi natur bliver gennem 300- og 
400-tallet debatteret indgående, og der 
udvikles en række forskellige synspunk
ter og læresætninger om forholdet mel
lem hans menneskelige natur på den ene 
side og hans guddommelige natur på den 
anden side. Den komplicerede udvikling 
skal ikke her gøres til genstand for nær
mere behandling, men det skal fremhæ
ves, at kombinationen af voksende 
statslig, byzantinsk indgriben i kirkens 
organisation og statsmagtens stigende in
teresse i at bilægge de kristologiske 
uoverensstemmelser danner den historis
ke forudsætning for, at den syriske orto
dokse kirke (også kaldet den jakobinske 
kirke efter Jakob Baradai (ca. 490-578)), 
den nestorianske kirke med centrum i 
Mesopotamien og den koptiske kirke i 
Egypten udskilles som tre selvstændige 
kirkesamfund. De tre nærorientalske kir
ker udviklede et andet syn på Kristus, 
udviklede egen liturgi og afviste konse
kvent den byzantinske statskirkes forsøg 
på at monopolisere den dogmatiske og 
teologiske udvikling. Med stædighed 
modarbejdede de tre kirker Byzans og 
kæmpede en brav kamp for uafhængig
hed frem til den arabiske erobring i 
630’eme definitivt ændrede de historiske 
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vilkår for de tre lokale kirkers fortsatte 
eksistens.

Den byzantinske kirke trak ofte det 
længste strå i disse interne magtkampe, 
og den statsstøttede kirke og dens repræ
sentanter benyttede enhver lejlighed til at 
fremme egne interesser. Det var også 
tilfældet i årene forud for den arabiske 
erobring i 630’eme. Kejser Heraklios 
havde i 628 gjort en ende på næsten to 
årtiers persisk besættelse af Syrien og 
Egypten. Under den persiske besættelse 
havde de lokale kirker udnyttet situatio
nen til egen fordel, og Heraklios ville nu 
gøre regnestykket op. De lokale kirkers 
præster og bisper blev afsat og erstattet 
med andre gejstlige, der støttede den 
statslige byzantinske kirke. Opgøret var 
præget af stor hårdhed, og mange lokale 
kirker blev skændet og enkelte endog 
ødelagt I forbindelse med dette interne 
kirkelige opgør indsatte Heraklios i 634 
Sophronios som patriark i Jerusalem.

Det nyskabte islamiske samfund på den 
arabiske halvø havde i 632/33 påbegyndt 
en erobring af det sydlige Irak og det 
centrale Syrien. Ved juletid 634 var den 
arabiske militære tilstedeværelse også en 
realitet i Palæstina, og Bethlehem var 
blevet erobret Og netop dette er den 
historiske situation, da den nyudnævnte 
patriark i Jerusalem i 634 afholder sin 
juleprædiken.

Sophronios forklarer i sin juleprædiken, 
at det på grund af tidernes ugunst ikke er 
muligt at foretage den sædvanlige pil
grimsrejse til Jesu fødeby i forbindelse 
med julehøjtiden. I malende vendinger 
sammenligher Sophronios de kristnes si
tuation julen 634 med den situation 
Adam blev bragt i, da han og Eva blev 

forvist fra Paradiset efter at have spist af 
den forbudne frugt. Adam måtte på af
stand betragte indgangen til Paradiset vel 
vidende, at han ikke ville være i stand til 
at vende tilbage, fordi indgangen blev 
bevogtet af flammende sværd. På samme 
måde må Sophronios og de andre kristne 
i Jerusalem stå på afstand af Bethlehem 
og betragte Jesu fødeby : den bevogtes nu 
af arabernes blodige sværd.

Adam og Eva blev forvist fra paradiset 
som følge af deres oprør mod Gud. Soph
ronios forklarer i sin juleprædiken, at den 
arabiske besættelse af Bethlehem også er 
Guds værk. De kristne bekæmper hinan
den indbyrdes og ypper kiv. Gud lader 
efter patriarkens mening sin misfornøjel
se med dette komme til udtryk ved at lade 
Jesu fødeby besætte af araberne. Og lige
som syndefaldet kan sones gennem troen 
på Kristus som Guds søn, således kan 
også araberne fordrives fra Bethlehem. 
Forudsætningen er anger og bod og kris
ten enighed. Hvis de kristne opgiver de
res uenighed (og det vil konkret sige, at 
de tre nærorientalske kirker indordner sig 
under Byzans) kan de med Guds hjælp 
bortdrive de blodtørstige arabere og de
res diabolske sværd. Det hedder fortrøst
ningsfuldt i hans juleprædiken fra 634: 
”Vi skal angre og derigennem sløve ish- 
mailittemes sværd. Vi skal knække haga- 
remes bue og igen se Bethlehem". 
Bemærk iøvrigt Sophronios’ betegnelser 
for araberne. Der er hentet fra Det gamle 
Testamentes genealogier. Hagar var gift 
med Abraham og fik med ham sønnen 
Ishmael. De blev senere forvist, da Abra
hams førstehustru Sara fødte ham sønnen 
Isak. Pointen er klar, araberne er en del 
af den kristne Guds skabelsesplan og der
for er der ikke noget mærkeligt i, at de 
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hentes ud af ørkenen for at straffe den 
kristne befolkning i Syrien.

I en anden prædiken afholdt helligtre
kongersaften 637 i Theotokoskirken i Je
rusalem skildrer patriarken de 
ødelæggelser, der har ramt egnene om
kring Bethlehem og Jerusalem som følge 
af den arabiske erobring, der endnu ikke 
er endeligt afsluttet Sophronios fortæller 
sine tilhørere, hvorledes markerne ligger 
øde hen, hvorledes byer og landsbyer er 
brændt af, kirker plyndret og ligene lig
ger hen som bytte for ådselsfugle. Patri
arken må erkende, at araberne er den 
byzantinske hær overlegen, og derfor kan 
der ikke umiddelbart ventes hjælp fra 
Konstantinopel. Det eneste de hårdt ram
te kristne kan håbe på er hjælp fra Gud, 
og derfor opfordrer han igen tü anger og 
kristent sammenhold overfor den arabi
ske invasionshær. Sophronios blev i 638 
forflyttet og skulle altså ikke selv opleve 
den kristne befrielse af Bethlehem. Den 
lod i øvrigt også vente længe på sig: først 
i 1100-tallet lykkedes det for en kort 
stund korsfarerne at underlægge sig 
Bethlehem, men da havde Sophronios 
for længst udåndet.

Sophronios var den byzantinske kejsers 
lokale gejstlige repræsentant, og dette 
afsløres tydeligt i hans prædikener fra 
634 og 637. Araberne skildres i hans 
sprogbrug som blodtørstige og krigeris
ke. Nu er det værd at huske, at enhver 
besættelse medfører ødelæggelser, og in
tet taler for, at den arabiske erobringshær 
på det punkt var hverken bedre eller vær
re end andre erobringshære. De kom for 
at erobre og krævede derfor uden blu 
underhold og kontanter af de lokaliteter, 
der blev undertvunget Men de områder, 
man sloges om, var vitale for det byzan

tinske kejserrige, og derfor kunne By- 
zans ikke gåpåkompromis. Araberne var 
imperiets fjender og skulle som sådan 
bekæmpes med alle midler. Og netop i 
den sammenhæng fremstår den syriske- 
ortodokse og den koptiske - egyptiske 
kirke som en slags kristne forræddere. De 
har ved deres stædige fastholden ved for
kerte dogmer vakt Guds vrede og udvir
ket straffen i form af en arabisk 
besættelse.

Går vi til kilder med tilknytning til den 
syriske og den egyptiske kirke præsente
res vi ikke overraskende for et andet syn 
på den arabiske erobring af Mellemøsten. 
Det gælder i øvrigt også for den nestori- 
anske kirke i Mesopotamien. Arabernes 
eribring af Mellemøsten og Ægypten tol
kes også her som et produkt af den kristne 
Guds direkte indgreb i historien. Men i 
kildematerialet med tilknytning til de tre 
nærorientalske kirkesamfund er den ara
biske erobring Guds straf for den under
trykkelse, den kejserlige kirke har 
praktiseret overfor de lokale næroriental
ske kirkesamfund.

Konkret historiske analyser viser, at ara
berne faktisk forhold sig meget tolerante 
overfor de kristne og jødiske befolknin
ger i de erobrede områder. De blev over
ladt til sig selv og kunne opretholde 
udstrakt indre autonomi, dersom de skat
tepålæg araberne pålagde de enkelte lo
kaliteter blev betalt til tiden. De lokale 
kirker fik derved mulighed for at organi
sere sig uden indblanding udefra, og der
for måtte den arabiske erobring 
naturligvis fremstå som en slags gave fra 
Gud. Her er f.eks. et uddrag af en anonym 
syrisk årbog, der klart viser, at den lokale, 
kristne befolkning i Syrien ikke havde 
samme syn på arabernes erobring som 
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den pro-byzantinske patriark i Jerusa
lem:

”Heiaklios (den byzantinske kejser) til
lod ikke de ortodokse at få foretræde hos 
sig for at høre deres klager over de mange 
overgreb på deres kirker (overgreb som 
var blevet gennemført efter den byzan
tinske generobring af området i 628 fra 
perserne). Derfor sendte hævnens Gud, 
som har magt over mennesket på jorden 
og som giver magt til den han ønsker 
endog til den laveste mand, idet han til 
overflod så den vildhed hvormed romer
ne for frem og på enhver måde ødelagde 
vores kirker og vores folk, ishmailiteme 
fra landet mod syd, det mest foragtede og 
ubetydelige folk af jordens folk, for gen
nem dem at udvirke vor forløsning. Vi fik 

stor fordel heraf, idet vi blev frelst fra 
romernes tyranniske herredømme".

I den overleverede litteratur fra koptiske 
og nestorianske kredse er grundholdnin
gen den samme. Også her er det den 
voldsomme byzantinske undertrykkelse, 
som vækker Guds vrede og lader araber
ne krydse ind i det frugtbare Mellemøs
ten for at straffe Hans fjender. Desværre 
har vi ikke juleprædikener overleveret fra 
disse kirkesamfund, men hvis vi havde 
ville de sikkert have lovprist den fred, der 
sænkede sig over Bethlehem som følge 
af den arabiske erobring. Julefreden har 
altid været en tvivlsom størrelse.

Jørgen Bæk Simonsen.

Rettelse
ål 19 drgrøf nr- side 18

I skemaet over andelshavere ved Sdr. Stenderup Andelsmejeri havde der desværre 
indsneget sig et par meningsforstyrrende trykfejl. Vi beklager - og bringer det 
korrekte skema her:

Ved indtegningen af andelshavere i 1894 fordelte andelshaverne sig som vist på 
skemaet:

Redaktionen

Fordelingsnøgle Stemmer Antal andelshavere Stemmer ialt Procentvis Køer ialt

andelshavere

1-5 køer 1 33 33 55% 68
6-10 køer 2 8 16 14% 64
11-15 køer 3 4 12 7% 57
16 - 29 køer 4 6 24 10% 106
21 - 5 8 40 14% 264

59 125 100% 559
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Anne Elvine Julie Sick g.m. fotograf Ludvig Ferdinand Sick, Middelfart, der etablerede sig i 1858. Billedet 
er formentlig taget omkring 1860.
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Fotografiet i 150 år. 1839 -1989.
Af museumsleder Sigfred Løvstad, Danmarks Fotomuseum.
Alt hvad vi mennesker beskæftiger os 
med er underlagt naturens love. Der er 
tale om begyndelse, udvikling og afslut
ning - en rytme, som vi i hverdagen næp
pe reflekterer over.

En sådan udvikling har fotografiet også 
gennemgået Vi kan i dag have svært ved 
at fatte begejstringen, og uforståelighe
den hvormed de første billeder blev mod
taget - billeder der var frembragt alene 
ved hjælp af lys, optik og kemi.

Her i Danmark blev vi, takket være 
H.C.Ørsted og eventyrdigteren ELC.An- 
dersen, gjort bekendt med denne fantas
tiske opfindelse. H.CAndersen skriver 
begejstret herom i et brev til Chr. Høegh- 
Guldberg allerede i februar 1839. På det
te tidspunkt havde H.C.Andersen endnu 
ikke set fotografier, men var blevet orien
teret om, at Daguerres opfindelse havde 
været forelagt det franske videnskabs
akademi den 7.januar samme år. 
H.C Andersen forestillede sig bl.a. hvor
ledes: "Man nu let vil kunne forskaffe sig 
aftryk af de berømteste Statuer, Billeder 
af Landenes skjønneste Steder". Han 
konkluderede til slut: "O, vor Tid er Op
findelsernes Guldalder". Femten år sene
re klinger glæden over det nye igennem 
i Mit Livs Eventyr. "I Augsburg saa jeg 
første Gang Daguerreotyp-Billeder. I ti 
Minutter, sagde man, blev disse Portræt
ter til, det forekom mig som en Trold
dom, Kunsten var ny og endnu langt fra 
hvad den er i vore dage (ca. 1855). Da- 
gueneotyp og Jernbane, disse Tidsalder
ens to nye Blomster vare allerede et 

Udbytte for mig af Reisen".

Denne sammenligning af fotografiets og 
jernbanens betydning er interessant Fo
tografiet var endnu i 1855 ringe udviklet 
i forhold til hvad verden senere skulle 
komme til at opleve, men H.C. Andersens 
havde visionerne. Han anede fremtid for 
den nye måde, at skabe billeder på. En ny 
kommunikationsform.

Og naturligvis - hvad ville vi stille op i 
dag uden fotografiet

Så kan man selvfølgelig altid hævde, at 
var det ikke blevet opfundet dengang - så 
var det nok hændt senere.

Når der her i indledningen er brugt så 
mange ord, er det fordi den tekniske/his- 
toriske udredning nok er interessant, men 
jeg finder at det væsentligste dog er dette, 
at noget hidtil ganske umuligt - blev tek
nisk muligt. Ja - gik hen og blev hverdag 
for simpelthen alle mennesker.

Kameraet.

Kameraet i sin ur-form som en firkantet 
kasse, med en linse anbragt i den ene side, 
som dannede et billede af omgivelserne 
på den modsatte side eller væg - er kendt 
længe før fotografien. Det var en tegne
rekvisit Der hvor linsen tegnede et bille
de af motivet skarpt anbragte man et 
stykke papir, og tegneren kunne så afteg
ne f.eks. landskabets konturer. Var man 
ikke alt for god til perspektivtegning, så 
var dette - det såkaldte Camera Obscura 
- et udmærket hjælpemiddel.

Når man nu var i besiddelse af sådan et
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Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851)

instrument, kunne det så ikke være en 
nærliggende tanke, at man måtte kunne 
finde frem til en eller anden kemi, der 
kunne fastholde billedet, istedet for at 
tegne det af.

De første eksperimenter i den retning, 
som vi har eksakte efterretninger om, 
blev foretaget af franskmanden Joseph 
Nicéphore Niépce (1765-1833) i 1816. 
Hans forsøg gik ud på, at forbedre den 
litografiske trykkemetode. Det lykkedes 
for Niépce - sammen medbroderen Clau
de - at fastholde et Cameia-Obscura-Bil- 
lede på en tinplade overtrukket med et 
tyndt lag asfalt Efter eksponeringen i 

kameraet, blev det fremkaldt/fikseret i 
lavendelolie. Endnu eksisterer sådan et 
billede - taget i 1826.

En anden franskmand - Louis Jacques 
Mandé Daguerre (1787 -1851) -arbejde
de med tanker i samme retning. De to 
kom til at kende hinanden, idet de hand
lede hos den samme optiker i Paris, og 
indgik i 1829 et formaliseret samarbejde. 
Niépce døde imidlertid i 1833. Daguerre 
fortsatte eksperimenterne. Disse endte 
med brugelige resultater, der dog i højere 
grad var baseret på Daguerres egne op
findelser, end på en videreudvikling af 
den linie Niépce havde været inde på.
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Daguerreotypi.

Daguerres opfindelse var færdigudviklet 
i 1837, men der var store problemer med 
at få systemt afsat og anvendt Først da 
Daguerre fik kontakt med den franske 
fysiker Francois Dominique Arago 
(1786-1853), skete der noget Det endte 
med at den franske stat købte opfindel

sen, og overlod den til fri afbenyttelse i 
hele verden. Dette skete officielt den 
19.august 1839. Det med ”hele verden" 
er med et enkelt forbehold. Daguerre 
havde allerede udtaget patent på sin op
findelse i England, hvor vi skal finde den 
tredie person, der medregnes blandt foto
grafiens fædre - Fox Talbot

William Henry Fox Talbot (1800-1877)
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Kalotypi eller Talbotypi.

Da Daguerres epokegørende resultater 
blev kendt i begyndelsen af 1839, satte 
det i gang i den engelske autodiadakte 
William Henry Fox Talbot (1800-1877). 
Uden at kende noget til Niépces og Da
guerres bestræbelser begyndte Talbot i 
midten af 1830‘eme sine egne forsøg på, 
at frembringe varige billeder i et Camera 
Obscura. Han havde ikke opnået bruge
lige resultater, idet lysfølsomgjort papir, 
havde en alt for ringe følsomhed. Ved at 
anvende Daguerres fremkaldelsesprin
cip lykkedes det efterhånden for Talbot, 
at fuldstændiggøre sin opfindelse, så han 
kunne patentere og offentliggøre den.

En kort beskrivelse af forskellen på et 
"Daguerreotypi" og et "Kalotypi" (som 
Talbot selv kaldte opfindelsen) eller et 
"Talbotypi" (som det kom til at hedde), 
vil være på sin plads. Et Daguerreotypi 
består af en forsølvet og poleret kobber
plade, der belægges med et tyndt lag 
lysfølsomt jodsølv. Efter eksponering ï 
kameraet fremkaldtes det latente billede 
ved hjælp af kviksølvdampe. Billedet 
fremtræder som en positiv, men er spej
lende og skal holdes i en bestemt vinkel 
(45 o ) i forhold til lyset, så generende 
reflekser undgås.

En Talbotypi blev fremstillet på den må
de, at et stykke godt tegnepapir blev gjort 
lysfølsomt ved, at det imprægneredes 
med sølvnitrat eller klorsølv. Efter belys
ningen i kameraet fremkaldtes med gal
lussyre. Herved fremkom et negativ. 
Dette blev så bragt tæt sammen med et 
tilsvarende stykke præpareret papir i en 
kopiramme og belyst Talbot er således 
opfinderen af negativ/positiv metoden. 
Billedet blev naturligvis ret generet af, at 

papirstrukturen blev kopieret med. Det 
blev i nogen grad afbødet ved at gøre 
negativet mere gennemskinneligt ved en 
voksbehandling, samt at der blev brugt 
ret store formater. Daguerreotypi der
imod fremtrådte med mange fine detal
jer, men kunne ikke mangfoldiggøres.

Talbotypi-metoden er ikke brugt ret me
get udenfor England. Begge metoder 
blev slået ud, da en ny proces vandt ind
pas i løbet af 1850‘eme.

Den våde kollodium proces.

Flere eksperimenterede naturligvis i hå
bet om at finde frem til bedre egnede 
fotografiske kopieringsmetoder. Først og 
fremmest søgte man at benytte glaspla
der - for at undgå papirstrukturen ved 
kopiering af Talbotypi-negativer. Det 
lykkedes i 1851 for den engelske billed
hugger og kalotypifotograf Frederick 
Scott Archer (1813-1857), at fremkom
me med en brugbar metode. Han fandt 
frem til en mere lysfølsom hinde der 
kunne lægges på glas ved hjælp af kollo
dium. Dette fik stor betydning for foto
grafien de kommende årtier. 
Kollodiumpladen gav meget fine aftryk 
på papir. Men den havde en ulempe. Den 
skulle tilberedes umiddelbart før brug. 
D.v.s. fotografen skulle hælde den lysføl
somme emulsion over pladen, lige før 
han satte den i kameraet Deraf navnet 
den "våde" kollodium-proces.

Skulle fotografen fungere ude i det fri, 
langt fra sit mørkekammer, skulle han 
medføre et mørkekammertelt (eller 
vogn). Hvis der gik mere end 15-20 mi
nutter fra pladens gydning, til den var 
belyst/fremkaldt/fikseret, blev der ud
skilt krystaller, som sprængte hinden og 
ødelagde denne.
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Objektivfremstilling hos Voigtländer Wien/Braunsweig i 1860*eme



Tør-plade og rullefilm - helt nye mu
ligheder.

Fra ca. 1880 kom der færdige tør-plader 
i handelen, og dermed kunne mange, 
mange flere være med. Udbudet af kame
raer blev også langt større. I løbet af 
1880’eme blev rulle-filmen opfundet 
Med fremkomsten af Kodaks Boxkame
ra i 1888, begyndte en helt ny epoke for 
fotograferingsteknikkens udbredelse. 
Især da rullefilm på celluloidbase kom 
frem i 1889 (indtil da blev papirbase 
benyttet), og filmen yderligere blev kon
fektioneret således, at rullen kunne skif
tes i dagslys (1894), var vejen åbnet for 
en viikelig folkelig udbredelse af foto
grafien.

Indtil da skulle man vide ganske meget 
om optik og især kemi, for at kunne foto
grafere. Den professionelle fotograf var 
en realitet, og det blev almindeligt at gå 
til fotograf i de sidste tiår af forrige år
hundrede. Den store tilgang af amatørfo
tografer begyndte først et stykke efter 
århundredskifteL

Farvefotografi.

Det havde naturligvis længe været et ud
bredt ønske at kunne fotografere i farver. 
Der var mange eksperimenter i 1800-tal
let omkring dette problem. Den første 
farveplade som amatører kunne benytte, 
og som i ”sig selv" dannede et farvebille
de, kom i handelen 1907 (Lumiére-Au- 
tochrome). Det var en lysbilledplade. 
Kopiering på papir var endnu ikke mulig.

Flerlagsfilmen - det princip vi kender i 
dag - fremkom i midten af 1930’eme. Det 
var i første omgang som diafilm (lysbil
leder). Farvenegativfilmen var produk
tionsklar omkring 1940, men krigen satte 

en foreløbig stopper for udviklingen. I 
løbet af 1950’eme var farvefilm og ko
piering åf farvepapirbilleder tilgængelig 
- men det var dyrt først op gennem 60’er- 
ne og 70’eme kom der rigtig gang i for
bruget Øget produktion gav billigere 
billeder, der igen forøgede afsætningen. 
Altsammen i kraft af mere og mere me
kanisering i laboratorierne.

Objektivet.

En vigtig del af et kamera er naturligvis 
objektivet I Daguerres første kamera sad 
en linse fra et Camera-Obscura. Der var 
jo ikke andre muligheder. Det havde en 
ret lille lysstyrke (1:15). Men allerede i 
1840 lykkedes det for professor Joseph 
Petzval (1807-1891), at udvikle det før
ste fotografisk beregnede objektiv. Det 
indgik i firmaet Voigtlånders metalka
mera (verdens første), der kom i handelen 
allerede i 1840. Objektivet havde en lys
styrke på ikke mindre 1: 3,7. De først 
producerede objektiver kunne ikke ned
blændes. Der var brug for objektivets 
hele åbning, i forbindelse med de den
gang meget langsomme plader. Men 
Petzval-objektivets fremkomst betød, på 
dette tidlige tidspunkt, en nedsættelse af 
belysningstiden ved en portrætoptagelse 
fra 15 minutter til 45 sekunder. I løbet af 
1800-tallet udvikledes en lang række 
fortrinlige objektiver. Det lykkedes at 
overvinde den ene linsefejl efter den an
den ved kombination af forskellig slib
ning, og ved valg af diverse glassorter. I 
1920’eme nåede man frem til lysstyrker 
på 1:2,0 og derover.

Man har længe kendt til objektiver hvor 
brændvidden kunne ændres (zoomobjek
tiver), men det er først i de seneste årtier, 
hvor man bl.a. takket være de elektroni-
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ske regnemaskiner, har kunnet konstrue
re dem såvel ret kompakte som til over
kommelige priser, at de virkelig er 
kommet til at spille en rolle.

Hvad bliver det næste.

Kameraudviklingen har de senere år på 
en måde toppet Foruden højt udviklede 
film og objektiver, så er skarphedsind
stillingen gjort automatisk (hvad belys
ningsstyringen længe har været). Dertil 
kommer motorisk filmtransport - ind
bygget i selv ret så små kameraer - dertil 
en lækker udformning, der lige passer i 
hånden. Det er egentlig svært at se hvad 
den næste epokegørende udvikling skal 
gå ud på. Alle rimelige (og mindre rime
lige) ønsker man kunne have til konstruk
tionen af et ideal-kamera, synes at være 
indfriet til overmål. Men det er ikke før
ste gang, fantasien ikke rigtig har kunnet 
forestille sig, hvad det næste kan blive.

Er vi på vej væk fra kemien, og ind i den 
elektroniske tidsalder, også på filmmate
rialets område? Der har faktisk længe 
været kameraer fremme som ikke bruger 
film på grundlag af kemi, men hvor "fil
men” er en elektronisk "dims” der kan 
registrere et antal optagelser, der så evt. 
umiddelbart efter kan afspilles på ens 
eget TV-apparat, eller printes ud på pa
pir. Pris og kvalitet kan endnu ikke kon
kurrere med de traditionelle systemer. 
Men en udvikling er på vej - vi kan kun 
gisne om hvor den vil føre hen.

Som kommunikationsmiddel er fotogra
fiet uovertruffet Det ene tekniske van
skelighed eller besværlighed efter den 
anden er blevet "afskaffet". Det er nu 
muligt for enhver at få stribevis af gode, 
flotte og farvestrålende billeder. De te
kniske barrierer er fjernet - fotografen af 

i dag kan alene koncentrere sig om foto
graferingens kreative aspekter.

Det kan synes umuligt, at 150 år efter, at 
finde nyt stof omkring fotografiens frem
komst. Ikke destomindre er det lykkedes 
magert Ida Haugsted, København, at 
finde frem til detaljerede oplysninger om 
hvorledes det første kamera kom til Dan
mark. Daværende Prins Christian (senere 
Chr. d. VIII) var meget interesseret, da de 
første efterretninger om Daguerres op
findelse nåede landet tidligt på året 1839. 
Gennem Danmarks udsending i Paris på 
den tid, generalkrigskommissær Christi
an Tuxen Falbe (1791-1849), blev Prin
sen holdt underrettet Der blev hjemkøbt 
et Daguerreotypiapparat - bestilling nr. 6 
(!) afleveret til Daguerre. Den meget 
spændende historie vil kunne læses i flere 
internationale tidsskrifter (tyske, engel
ske og franske), samt i Objektiv nr. 45. Et 
særnummer "Lysets spor", udgivet af 
Dansk Fotohistorisk Selskab.

Siegfred Løvstad
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