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Forsideillustration
I den sovjetiske periode efter 2. Verdenskrig blev monumentet ”De
Røde Sky tter” opført i Riga foran revolutionsmuseet med det samme
navn. De røde lettiske skytter var efter 1. Verdenskrig blevet delt i tre
brigader og indgik dermed som nogle af de første militærenhedel' i
den reorganiserede Røde Hær, der i 1918 befriede Letland fra den
tyske besættelse. Det faktum var siden med til at legitimere, at
landet efter 2. Verdenskrig igen var blevet en del af Sovjetunionen.
”Skytterne” og museet fik derfor en meget dominerende placering
midt på det gamle torv i den lettiske hovedstad. Foto: Andres Küng:
Baltikum. Boken om Estland, Lettland, Litauen. Hudiksvall 1991.

1066 henvender sig til alle historisk interesserede. Tidsskriftet indeholder artikler og anmeldelser om dansk og international
historie, og stofvalget spænder fra oldtiden til samtidshistoriske begivenheder. 1066 ser det som en særlig opgave at
viderebringe resultaterne af cand.phil.-specialer og ph.d.-afhandlinger. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt og udgives
med støtte fra Kulturministeriets bevilling til almentkulturelle tidsskrifter.

At tænke med fortiden
Om historisk og kulturel forståelse af et forandringernes Europa
Det er tankevækkende, at det var Vestens moderne projekt i det 20. århundrede, der nærmest afskaffede det
historiske perspektiv i de sociale videnskaber og i megen skoleundervisning, samtidig med at de sidste 10
års politiske udvikling og kulturelle manifesteringer i Europa har understreget nødvendigheden af netop
en historisk indfaldsvinkel. Den bevidste og ubevidste mytologisering affortiden, som statsmagt, organisati
oner og minoritetsgrupper ofte praktiserer for atfremme deres forskellige interesser, lader sig kun afsløre,
hvis forskerne er i stand til at forstå verden både nutidigt og historisk.1

Af Palle Ove Christiansen, dr. phil., lektor ved Institutfor Historie, Københavns Universitet

om borgere, turister og TV-seere er forskere tilsyneladende både under forandring og inten
selv del af de samfund og kulturer, de lever sivering, men sætter sig forståeligt nok forskel
i. Det er imidlertid ikke det samme som at forligt

igennem i Bosnien, Frankrig, Wales og
skerne også i kraft af disse egenskaber forstår,
Danmark.
hvad der foregår. Vi er kun i stand til at se lidt
Forståelsen af disse fænomener kalder på
af det, der sker, og selv om vi som professionel en historisk og kulturel indsigt, som faktisk ek
le strenger os an, belønnes indsatsen kun med
sisterer, selvom den i moderne forskning og
en lidt større indsigt end den, der bliver den al undervisning langtfra altid bringes i forbindelse
mindelige iagttager til del. Det beror blandt an med den levede samtid. Selvom mange sikkert
det på, at vi altid ser verden gennem vor egen
vil sige, at historie er gavnlig for forståelse af
kulturs begreber. Ingen kan som bekendt stå
nutiden, er det som bekendt ikke altid, at de
udenfor.
historiske og de mere samtidsorienterede fag
De sidste årtiers forskning har tilmed vist,
har større kontakt med hverandre eller at hi
at ingen kulturer er entydige, og at alle mennes storien bruges bevidst forklaringsmæssigt i det
ker derfor indgår i forskellige og mere komplek journalistiske eller formidlende arbejde. Hver
se kulturelle sammenhænge end de ofte selv er ken pressens eller den offentlige debats hu
bevidst om. Dertil kommer, at den del af ver kommelse er som bekendt særlig omfattende,
den, vi selv hører til - nemlig Europa - faktisk
og det kan man næppe anklage enkeltpersoner
ikke ser ud til at blive kulturelt mere ensartet,
for. Helt op til de allerseneste år blev historisk
selv om vi tilsyneladende ovenfra i større grad
kundskab og analyse ikke anset som noget spe
bliver forenet og på nogle punkter ligner hinan cielt væsentligt for nutidens mennesker.
den mere og mere. Det ser nærmest ud som om,
at jo flere lighedspunkter forskellige befolknin I nutiden venter vi på fortiden?
ger får, des mere holder de på, at de netop er
Der er noget paradoksalt i, at det var fuldbyr
forskellige.
delsen af Europas moderne projekt i det 20. år
På trods af den såkaldte amerikanisering og hundrede, der nedprioriterede historien, som
de unionspolitiske bestræbelser på europæisk nærmest blev anset for at høre det gamle sam
integration er det åbenbart, at politiske og kul fund til.2 Dette projekt kom for eksempel til
turelle fænomener som lokalisme, regionalisme
udtryk i væksten af de nutidsorienterede sam
og nationalisme er blevet meget tydelige, sær fundsvidenskaber, i realiseringen af velfærds
ligt efter 1989. Samtidig med den udbredte
staterne i det nordlige Europa, i den ekstreme
globale orientering er kulturelle forskelligheder
økonomiske materialisme fra 1960’erne og i den
på det mere nære niveau blevet større og ikke
såkaldte postmodernismes relativisme i Vesten.
mindre. Det gælder også forhold omkring iden
Danmark er et karakteristisk eksempel på den
tifikation med gamle egns- og folkesprog samt
ne proces. De sidste 10 års politiske og kultu
relle udvikling i Europa har imidlertid underpåpegning af etnisk forskel. Kompleksiteten er
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streget nødvendigheden af netop et historisk
perspektiv, det vil sige det modsatte af, hvad
moderniteten forestillede sig.
Som så ofte før var det ikke de professio
nelle forskere, der først blev opmærksomme på
den tabte tid. Den nu afdøde danske digter og
“trendsetter” Poul Borum sagde allerede i 1985
i en TV-udsendelse, at mennesket i hans øjne
tydeligvis var bundet af ting og af fortid.3 Da
jeg dengang hørte hans indlæg, tænkte jeg
umiddelbart på, at adskillige universitetsfag i de
sidste par generationer bevidst havde trukket
sig tilbage fra både historien og studiet af de
materielle omgivelser, som mennesker hele
tiden skaber og selv lever i. Borum hævdede, at
mennesker i Vesten nøjes med at drømme om
fortiden, idet vi håber, at momenter i fortiden
vil vende tilbage. Vi har tabt tiden eller nærme
re talentet for at leve med fortiden i samtiden.
I det moderne projekt efterspørges ikke evnen
til at bevare eller bruge fortiden som en del af
os selv.
På den ene side er Borums påpegning en
karakteristik af, at mennesket i dets livsforløb
hele tiden har i det mindste dele af sin fortid
med sig, som det til stadighed arbejder med i
tanke og følelse for at bruge i sit aktuelle liv.
Derfor kan en given nutidig situation faktisk
ikke kun forstås rent nutidigt. Det er forøvrigt
argumenter, som nogle af århundredets store
sociologer som Émile Durkheim og Pierre
Bourdieu begge har været inde på uden dog i
deres egen forskning at have arbejdet videre
med problemet.4
På den anden side kan det være, at Borum
også indkredsede et træk, der er blevet stadigt
mere tydeligt. Skæver man til salgstallene for
populære historiefremstillinger, biografier og
historiske romaner, bliver man bekræftet i den
ne antagelse. Den nutidige oplevelse af mang
lende orientering og interessen for den tabte
fortid ser ud til at have forbindelse med hinan
den.
11991 skrev den portugisiske forfatter José
Saramago om den glemte historie og det mo
derne menneske: “Jeg tror, at grunden til vor
uro ligger i bevidstheden om vores manglende
evne til at rekonstruere det forgangne. Og siden
vi ikke kan det, så fristes vi til at rette den til.” I
afmagten idylliserer mennesker, når de uden at
vide det skaber deres helt specielle fortid.
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Andre bruger bevidst fortiden i rent ideologisk
øjemed, hvad normalt ikke regnes for hæderlig
omgang med historien.
Derfor er der brug for forskere og forfatte
re, der interesserer sig for, hvad der foregår i
denne proces, og som kan bære vidnesbyrd så
hæderligt det nu engang er muligt, eller skrive
vidnesbyrdene op mod noget af det i historien,
som kunne have været - efter vor bedste over
bevisning. Saramago taler ikke om en underda
nig addition af "kendsgerninger”, men om en
støtten sig til fortidens nødvendige oplysninger
- det vi kalder vore kilder5 - med det formål at
medtænke historien i vor konstruktion (begri
belse) af nutiden: “Når jeg betragter det for
gangne, har jeg en stærk følelse af, at vi står
over for en masse tabt tid. Historieskrivningen
og romanen, der i sit tema lægger sig op ad
Historien, er rejser gennem denne forgangne
tid, forsøg på rejsebeskrivelser, altid med et og
samme formål, nemlig at blive klogere på, hvad
der skal blive af os selv”.6 Ingen kan naivt blot
skrive Historien, altså den autoritative historie.
Vi skaber den. Aldrig ud fra ingenting, helst
med så solid en forankring som muligt, men
alligevel altid på et partielt grundlag.
Saramagos sidste sætning om os selv rum
mer for mig noget vigtigt. Nemlig at vor skrift
lige fremstilling af fortiden nok har et viden
skabeligt formål, men at den samtidig - ligesom
al anden litteratur - har mulighed for at gøre os
klogere på det liv, vi lever her og nu og dermed
måske ruste os blot en lille smule bedre på vor
vej ind i fremtiden. Dette gælder også vor evne
til at forholde os til politiske forandringer.
Europas tabte tid
Noget af baggrunden for, at der i Vesten og i
Europa i særdeleshed kan spores den form for
mental uro, som Saramago taler om, og som
resulterer i en efterspørgsel efter historisk litte
ratur, som særligt de skønlitterære forfattere
har været opmærksomme på at tilfredsstille,
skal sandsynligvis søges i både omvæltningerne
i det centrale og østlige Europa efter Murens
fald. Men de tydeligvis manglende mål i tilvæ
relsen, efter at velfærdsdemokratierne i det
nordlige Europa i de seneste årtier har imøde
kommet meget store materielle ønsker fra be
folkningens side, spiller sikkert også ind. De - i
andres øjne - meget materialistiske skandina-
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viske lande er i deres
velfærdsbegreb efter
2. Verdenskrig nær
mest mekanisk gået
ud fra, at mere af det
samme også altid var
bedre.7 Med hensyn
til de ændrede leve
vilkår i det østlige
Mellemeuropa har
blandt andet den
ungarske forsker Pe
ter Niedermüller pe
get på sammenhæn
gen mellem den
kulturelle usikkered
i europæisk postso
cialisme og den sær
lige form for nyna
tionalisme, som vi
ser i de tidligere øst
bloklande.8
Det har faktisk
altid været vanske
ligt at sige, hvad
Europa er for en
størrelse, men i de
seneste år står det
vist klart for mange,
at det er svært at tale
entydigt om Europa
som ret meget andet
end en idé.9 Europa
er ikke en kultur og
kan knap nok op
Den gamle rådhusplads i Letlands hovedstad Riga er et eksempel på, hvordan
fortiden iscenesættes efter nutidens interesser. Gennem flere hundrede år havde man
fattes som en flerhed
fra havnen udsyn til byens store torv med domkirken i baggrunden og borgerhuse
af definerede eller
ne langs siderne. I den sovjetiske periode efter 2. Verdenskrig er pladsen nærmest
autentiske kulturer
blevet delt ved bygning af et revolutionsmuseum - Museet for De Røde Skytter indenfor et præcist
tværs over torvet. Planlægningen af pladsen siden krigen understreger det fysiske
geografisk rum. De
rums kulturkomplekse karakter indeholdende historie, antihistorie, frihed, dominans
politiske
forskyd
og antireligiøsitet - alt efter om temaerne anskues fra sovjetisk/russisk eller lettisk
synsvinkel. Se også kortudsnittet på side 7. Foto: Andres Küng: Baltikum. 1991
ninger efter 1989 har
gennem utallige ek
sempler vist, hvor
Europa kan ikke sammenlignes med en
dan mangeartede kulturelle træk af højst varie
smeltedigel som USA i slutningen af forrige år
ret herkomst er kilet ind i hinanden, hvordan
hundrede. Måske vil nogle sige, at Europa blot
gamle historiske omstændigheder i nye sam
er sammensmeltet betydelig langsommere end
menhænge lige pludselig får aktuel betydning,
Nordamerika i 1700 og 1800-tallet eller er af en
og hvordan forskellige grupperinger bruger og
anden karakter, men dermed mister metaforen
i nogles øjne også misbruger historien til mange
sin kraft. Civilisationshistorikere, statsledere og
slags formål.
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humanistiske pædagoger har forsøgt at tale om
Europa som en enhed med fælles baggrund i
orienten eller oldtidens Grækenland, som et
dynamisk mangefold af selvbestemmende na
tionalstater eller som en helhed af folkefælles
skaber. Denne type af redegørelser er mere eller
mindre frivilligt blevet lærdomsmæssig ballast
for de fleste uddannede mennesker. Sådanne
former for Europaopfattelser er imidlertid ek
sempler på højst partielle historier, som er
stærkt normativt prægede.
Selv kontinuiteten fra det gamle Græken
land er på mange områder en konstrueret kon
tinuitet, hvor man elegant har sprunget over
1000 års prægning af alt andet end Hellas, og
stats/nations-dynamikken er kendetegnet af
moderne, autonom nationalstatstankegang,
som det næppe giver mening at bruge før
Napoleonstiden. Endelig er idéen om Europa
som forskellige folk med visse indbyrdes fæl
lestræk en reminiscens fra romantikkens politi
ske projekt. Selv om forklaringerne har rod i
idéhistorie, magtteori og folklore er de egentlig
ikke selv historiske. Dermed mener jeg, at de
nok refererer til konkrete fænomener og be
vidsthedsmæssige strømninger, men at de mere
eller mindre er taget ud af deres historiske sam
menhæng. Forklaringerne bliver en slags ab
straktioner, som under saglighedens maske po
stulerer en form for europæisk enhed og
dermed undertrykker dualismerne i både det
geografiske Europa og vore egne historieop
fattelser. De er idéer, der primært kalder på tro
eller engagement, og måske først og fremmest
eksempler på, hvordan en senere tid gerne ville
se sig selv.
Denne længsel efter at kunne legitimere sin
åndelige (humanistiske) oprindelse, et lands su
verænitet eller et områdes grænse, som særligt
har kendetegnet statsledere og nationale patri
oter, er i sig selv et politisk og kulturelt fæno
men, der udmærket kan gøres til genstand for
analyse, for eksempel i form af moderne ideolo
gi- eller lokalhistorie. Hvis forskere imidlertid
selv ønsker at være med til at bære ved til den
slags redegørelser, som det i øjeblikket ses i no
gle områder i Europa, ender man nemt i samme
belastede situation som en del arkæologer, his
torikere og etnologer i flere europæiske lande
fra slutningen af 1800-tallet til 2. Verdenskrig.
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Det er forståeligt, at en del forskere mener,
at deres indsigt kan være til direkte nytte i man
ge af de ulykkelige politisk-etniske dilemmaer,
vi står overfor i dag, og at videnskabsfolkene
måske har en forestilling om, at de kan hjælpe
staten, en minoritsbefolkning eller hvem de nu
mener, der skal hjælpes. Selv synes jeg, at flere
discipliners faghistorie i flere lande viser, at den
form for engagement mere kommer til at ligne
politik end erkendelse. I den direkte politi
ske involvering er det som regel politikerne
eller embedsmændene, og ikke forskeren, der
kommer til at kontrollere situationen.
Til gengæld tror jeg, at både magtens og
mange minoriteters mytologisering af historien
og dens brug i den politiske strategi er et oplagt
felt for en kulturhistorisk orienteret forskning.
Den franske litteraturforsker Roland Barthes
viste i sine Mytologier, hvordan der i myten
sker en ideologisk fordrejning af virkeligheden,
hvorved dens historiske kvalitet forsvinder.10
Ethvert normativt argument er i sig selv partiku
lært og historisk, men i mytologiseret form
lader magten, interessegruppen eller den re
ligiøse autoritet netop argumentet fremstå som
naturligt, som noget oplagt, der ikke behøver
kulturlig forklaring, fordi det er ligeså givet
som i naturen.
Ligemeget om det er staten eller minorite
ten, der foretager denne mytologisering, kan
forskeren yde en indsats ved af afsløre, hvad det
er, der foregår, når virkeligheden bliver tømt for
sit indhold. I mange etniske og nationale pro
blemer er det oplagt, at meget af den mytolo
gisering og manipulering, der foregår, kun lader
sig praktisere, fordi folk ikke kender til bag
grunden for de fænomener, de konfronteres
med. Tiden er gået tabt. Derfor er menneskene
blevet prisgivet politikkens samtidighed, og
derfor trives ideologiseringen, ligemeget om det
er i hænderne på statens repræsentanter eller
på en svag befolkningsgruppe, der påberåber sig
særrettigheder. Derfor får den ene part måske
fordele, hvorimod den anden fordrives. Det er
imidlertid værd at iagttage, at det, som forsker
ne måske anser for misbrugt historie, ubevidst
kan være et element i konstruktionen af folkelig
selvidentitet. Det gælder også en del af den
religiøse og etniske ekstremisme.
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Turistkort over Riga fra 1988. Kortet er med russisk tekst og vor det eneste, derpå det tidspunkt kunne
købes. Kortudsnittet viser Rådhuspladsen med det nye modernistiske hus fra 1970 tværs over torvet. Se
foto side 5. Efter' revolutionen har letterne diskuteret, om man eventuelt helt skulle rive bygningen ned.
Ikke kun af æstetiske grunde, men også for at slippe af med den kulturelle vold fra sovjettiden, som
bygningen i lettiske øjne er udtryk for.

Kulturel fundamentalisme
Det har ofte været et adelsmærke blandt enga
gerede forskere at stå på de undertryktes side.
Det har vi både meget smukke og noget naive
eksemper på. Indenfor de sidste 20 års ind
vandrerproblematik (i Vesteuropa) og etniske
spørgsmål findes der dog eksempler på, at ind
vandrergrupper gennem reference til deres op
rindelige kultur og i ly af vor egen politisk
korrekte tolerance overfor etnisk forskel bevidst
har misbrugt forskere i deres politiske strategi.
Dette gælder også i Danmark, hvor interesse
konflikter ofte lader sig fremstille som kultur
konflikter, og hvor veluddannede mennesker

gerne anerkender kulturelle forskelle til fordel
for det fælles menneskelige eller det sam
fundsmæssige.
Der er ikke tvivl om, at det kan give alvorli
ge problemer at være anderledes, men i visse
sammenhænge kan det i øjeblikket i nogle euro
pæiske lande og USA også være en fordel at
være etnisk, idet vi har gjort os blinde for
kulturmanipulation gennem vor egen kulturs
idealistiske pluralisme. Ved i ekstra grad at etnificere sin egen baggrund kan for eksempel
indvandrere fra meget lidt moderniserede land
miljøer også udøve skjult modstand mod den
moderne orden i Vesten, der opleves som
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truende ved tilsyneladende at udjævne alle for
skelle.
I sådanne tilfælde gøres kultur ofte til noget
absolut i stedet for at blive betragtet dynamisk,
nemlig som noget der skabes og omformes i
menneskers omgang med hverandre. Etnisk
præg og kulturel identitet opfattes som noget
organisk indlejret, der aldrig hverken skal eller
kan ændres. Mange af dagligdagens kultur
sammenstød formes gennem både minoritetens
og majoritetens påberåbelse af deres ureflekterede rettigheder til at gøre som de lige i øje
blikket ønsker, med en udtalt sans for, “at
denne selvfølgelighed uden reflektionens an
strengende omvej er alles ret”, som forfatteren
og museumsmanden Peter Seeberg har udtrykt
det.11
En sådan påberåbt rettighed bør imidlertid
ikke blot anskues som direkte egoisme. Den er
egentlig historisk produceret via de toneangi
vende holdninger i europæisk oplysningspolitik
fra 1700-tallet og frem, selv om dette måske
ikke er bevidst for dem, der i dag påberåber sig
rettigheden. Samtidig er synspunktet altid for
met via den aktuelle situation alt efter hvilke
gruppers forventninger, der er tale om, såvel
som det henter nødvendig næringskraft fra de
europæiske staters FN-initierede minoritetspo
litik efter 2. Verdenskrig. Denne politik var jo
udformet på baggrund af de frygtelige erfarin
ger med jødernes skæbne under nazismen.
International politik og idéudvikling fra både
1700- og 1900-tallet forplanter sig på denne
måde i dag ned i mange danske lokalområder
med større indvandring.
Umiddelbart er der her et meget oplagt
forskningsfelt i skæringspunktet mellem de
traditionelt nutidsorienterede samfundsfag og
de mere historiske discipliner. Selv om den
enkelte forsker besidder et stort kendskab til
etniske forskelle i dagens Europa, tror jeg ikke,
at vedkommende kommer ret langt, hvis han
eller hun udelukkende anskuer problemet rent
nutidigt. Her findes et emneområde, hvor der i
lige så høj grad kaldes på nutidig kulturel
indsigt som på historisk perspektiv, helt ned i
den detaljerede historiske redegørelse.
I denne sammenhæng er det fristende pri
mært at søge at svare på spørgsmål, som måske
direkte eller indirekte allerede er stillet af
politikere eller andre, altså at påtage sig eks
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pertrollen. I det lange løb er forskerens vigtigste
opgave imidlertid nok hele tiden at formulere
nye spørgsmål til vor erkendelse eller at påpege,
at den aktuelle debats spørgsmål måske ikke er
rigtigt stillede, og begrunde hvorfor det forhol
der sig sådan.
At tænke verden historisk
Hvis vi anerkender, at vi i vore nutidige for
ventninger og handlinger vis-à-vis fremtiden
bruger vore erfaringer som en slags retningsgi
vende pejlemærker i fortiden - vi styrer måske
mere ved at se bagud end fremad - så er vi på
vej til at få kontakt med de historiske aflejringer
i underbevidstheden, som vi for en stor del ube
vidst tænker ud fra. At tænke nutiden historisk
er at overføre dette billede på vore faglige
aktiviteter. Det vil sige både at erindre sig, at
fortidens begivenheder eller træk er indlejret i
os, og bevidst at vænne sig til at sammenligne
eller sammenkoble den oplevede nutid med de
træk i fortiden, som man har kendskab til naturligvis under hensyntagen til de anderledes
forudsætninger for fænomenerne, som næsten
altid eksisterer. Det er udviklingen af evnen til
at se tilbage og frem igen i måden at reflektere
det andet på, som er vigtig for at kunne arbejde
komparativt historisk - og ikke kun nutidigt.
Som årene går, bliver man stadig bedre til det,
og ens historiske viden bliver også forøget
under processen, idet motivationen til at trække
linier bagud hele tiden øges. Man vil sandsyn
ligvis også glimtvis opleve, at ens selvrefleksion
bliver en anden, idet refleksionerne over de
historiske situationer og forandringer ikke kan
undgå at øve indflydelse på vort generelle syn
på tilsvarende forhold i dag.
Når vi taler om at bære dele af fortiden i os,
behøver man ikke kun at tænke på så aktuelle
eksempler som for eksempel vanskelighederne
for mange tidligere DDR-borgere med at an
vende deres gamle, dagligdags rutiner og måder
at reflektere på i det nye liv blandt tidligere
vesttyskere, hvad der har vist sig at være et
langt større problem (og tabu), end man tænkte
i 1989. Som bekendt forsvandt menneskenes
mentale mur ikke blot, fordi Berlinmuren blev
solgt som souvenirs til vestlige turister. Vi
bærer alle på meget indre fortid, selv om denne
ikke kan fæstnes til et bestemt år, eller til at vi
kropsligt har befundet os i en given lokalitet.
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Ofte har vi blot været et bestemt sted via læs
ning eller gennem fortælling eller film, og
denne erfaring kan fuldt ud bruges i den sam
menlignende proces. Dette træk er elegant be
handlet af forfatteren Marcel Proust i hans
storværk På sporet efter den tabte tid.
Når det enkelte menneske kommer til at
tænke verden historisk og komparativt, sker der
det, at vi faktisk kan befinde os flere steder på
samme tid. Når man er i Danzig eller Riga, er
man indenfor nogle områder indirekte i kontakt
med 1600-tallets Lübeck og Amsterdam, og når
man er i Amsterdam, er der klare forbindelser
til Venedig med de forskelle og ligheder, som
viser sig i sammenligningen af disse to køb
mandsbyer i det, den franske historiker Fer
nand Braudel kaldte for den langsomme for
skydning mellem 1550 og 1700 af Europas han
delsmæssige center fra Middelhavet til det
nordvestlige hjørne af kontinentet.12
Det større rum er imidlertid ikke så meget
noget, der findes, som noget vi skaber alt efter
det perspektiv, vi anskuer verden ud fra. Når vi
taler om Sydeuropa i forhold til Nordvesteuropa eller Vest- versus Østeuropa, taler vi nok
om afgrænsninger eller udgrænsninger i Euro
pa, men også om relationer mellem noget, lige
meget om vi befinder os i renæssancen eller i
tiden efter 1945/48, hvor det såkaldte jerntæp
pe på en ny måde definerede øst fra vest i
Europa.
Relationen tvinger os til at tænke i både
forskel og forbindelse. Vi kommer til at spørge
om, i hvilken sammenhæng grænser gennem
tiden er blevet nationale og/eller statslige, og
have de grænser i erindring, som samtidig er
blevet tilsyneladende usynlige. Disse indre og
ydre grænser for menneskene har ofte spillet en
klar, men af forskningen tit upåagtet rolle i
tiden forud for den moderne nationalstat, og
meget tyder på, at de fremover kan komme til at
præge en måske kommende post-national tid.
Analyse af socio-rumlige forbindelser er af
gørende for forståelse af historiens inddeling af
verden i afgrænsede steder. De nuværende re
lationer mellem nationer, stater og økonomier
er på mange måder en slags ophobede udtryk
for historisk territorielle kampe om ressourcer,
befolkninger og markeder. Mange undersøgel
ser af lokale samfund kan indskrives i dette
større perspektiv og dermed løftes ud af deres
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stedbundethed samtidig med, at de forhåbentlig
stadig besidder deres lokale kvaliteter i form af
nærhed og begribelse. Lad os se på et eksempel.

Riga
11990 havde jeg lejlighed til at rejse lidt i Let
land og Estland. Det blev en lærerig tur, både
fordi jeg erfarede, hvor meget jeg havde brug
for en historisk forhåndsviden for at forstå blot
lidt af, hvad jeg så, og fordi jeg oplevede, hvor
svært det var at få svar på mine elementære og
som regel ret konkrete spørgsmål i samtaler
med både befolkningen og autoriteterne. På den
baggrund kom det postmoderne spørgsmål, om
historie ikke med lige så stor ret kan betragtes
som befolkningens egen kulturelt forestillede
fortid, til at fremstå som en lidt abstrakt debat
uden større analytisk brugbarhed.
Jeg spekulerede på, hvad der ville komme
ud af en undersøgelse af Riga, hvis den skulle
bygge på antropologisk feltarbejde eller almin
deligjournalistisk research ud fra den synkrone
(nutidsorienterede) tilgangsvinkel, som vi ofte
ureflekteret anvender i vore egne samfund. På
grund af de meget store forandringer, de for
skellige befolkningsgrupper i Letlands hoved
stad blev udsat for under 1. og særlig omkring 2.
Verdenskrig, tror jeg, at mange træk i byen og
dens liv først bliver nogenlunde begribelige,
hvis undersøgelsen også bliver gjort historisk og
komparativ. Hermed tænker jeg i første omgang
på en synliggørelse af det næsten usynlige eller
fortiede igennem 40 år, nemlig Rigas altid
stærkt multietniske karakter (se tabel side 10).
Jeg tror, at det ville være afklarende at forsøge
at analysere, hvordan folk i dag i forhold til
tidligere definerer og har defineret sig selv og
hinanden med hensyn til deres erhverv og deres
respektive lettiske (baltiske), russiske, polske,
svenske, tyske eller jødiske baggrund.
Kendskab til den tidligere meget store be
folkningsmæssige kompleksitet og de forskelli
ge grupperingers politiske muligheder for at
sætte deres præg på Rigas liv er også af betyd
ning for forståelsen af byens nutidige rumlige
fremtoning. Ligemeget hvor lokalt man prøver
at opfatte det liv, som leves og har været levet i
Riga, har det udspillet sig på en scene, som for
ikke så længe siden i høj grad også var interna
tional. Internationalisme er imidlertid ikke det
samme som ensartethed. Forskellen mellem
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Letlands befolkningsammensætning 1935 - 1989 (i 1000 og i % af totalbefolkningen)
Opgjort for de mest markante udsving i etniske grupper:
1935

1959

1970

1979

1989

Letter

1473 (76,1)

1298 (62,0)

1342 (56,8)

1344 (53,7)

1388 (52,0)

Russer

207 (10,6)

556 (26,6)

705 (29,8)

822 (32,8)

906 (34,0)

Jøder

93 ( 4,9)

37 ( 1,8)

37 ( 1,6)

28 ( 1,1)

23 ( 0,9)

Tyskere

62 ( 3,2)

2 ( 0,1)

5 ( 0,2)

3 ( 0,1)

4 ( 0,1)

Polakker

48 ( 2,4)

60 ( 2,9)

63 ( 2,5)

60 ( 2,3)

Andre*

52 ( 2,6)

141 ( 6,7)

244 ( 9,7)

285 (10,6)

I alt

1935 (100%)

2503 (100%)

2667 (100%)

Nationalitet

2094 (100%)

63 ( 2,7)
214 ( 9,0)

2364 (100%)

* Denne gruppe indeholder følgende nationaliteter: hviderussere, ukrainere, litauere og andre mindre - men ikke nærmere
angivne - befolkningsgrupper. Kilde: Andres Kiing: Baltikum -Boken om Estland, Lettland, Litauen, Sundsvall 1991. Küng
angiver at have benyttet den officielle statistik - tallene bringes derfor med et vistforbehold, men de giver et generelt indtryk
af, hvor mange forskellige interesser der skal tilgodeses efter selvstændigheden.

byerne i Øst- og Vesteuropa var som bekendt
meget markant. Forståelse af denne forskel
kræver nøjere studier af de konkrete byer i for
hold til deres agrare baglande. Dette ville sik
kert bringe os videre til godssystemets udvik
ling i øst som forudsætning for brødkonsumpti
onen i det vestlige centerområde omkring Am
sterdam, og dermed til forskellene i landbefolk
ningernes bindinger til jorden i de to dele af Eu
ropa. I Letland blev godstrykket meget hårdt, og
det fortsatte langt op i 1800-tallet, hvor de fle
ste af Vesteuropas bønder forlængst var blevet
selvstændige. Dette gjorde det øjensynligt også
efter 1. Verdenskrig svært for det meget lille let
tiske borgerskab, hvoraf en stor del var tysk, at
skabe en egentlig national identitet med ud
gangspunkt i jorden og bondestanden, der i
modsætning til for eksempel Danmark og
Sverige knap nok var blevet borgerlig.13
Det er imidlertid ikke sikkert, at alle i Let
land i dag ville være lige begejstrede for at ken
de deres historie i enkeltheder. Riga og Letland
er historisk meget forskellige, fra det eksempel
vis efter 1814 og 1864 uhyre etnisk rene Dan
mark, som den nuværende lettiske stat skeler til
med interesse.14 Rigas position som et af de
østlige knudepunkter for handelen på Vest
europa i 15- og 1600-tallet manifesterede sig

forståeligt nok fysisk i byens plan, kunst og
arkitektoniske udformning. Selv om en forsker
bevidst skulle ønske at se byen som lokalt
community 15 og ikke bevidst i forbindelse med
det øvrige Europa, stikker fortidens reminiscen
ser alligevel hovedet frem i form af udsmyknin
ger, kirker og pakhuse. De refererer til byens
position i et både større, og i forhold til i dag,
helt anderledes rumligt relationsforhold. Så
danne materielle spor fra andre tilstande end
nutidens eller fra den kommunistiske æra er
sjældent blot relikter. Det er træk fra fortiden,
som folk også på forskellig måde lever med i
dag, omend i en anden sammenhæng. Materi
elle manifestationer har som regel længere
varighed end de enkelte menneskers erindring.
Nogle fysiske spor forstås og andre mistolkes
eller fordrejes bevidst. Men næsten ingen af
disse træk begribes alene via deres nye kon
tekst. Sådanne former for fortidig nutidighed
kalder både på et historisk og et større rumligt
perspektiv.
Efter den sovjetiske indlemmelse af Letland
blev Riga kun en skygge af sig selv, men allige
vel ser det for en fremmed ud til, at de centrale
myndigheder nærmest har været bekymret over
den fortidige pondus, der udtrykkes i byens
arkitektur og byplan.
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Præcis pä tværs af Rigas
gamle torv og rådhusplads,
som fra domkirken skråner
ned til havnen mod den ydre
verden, opførte de kommu
nistiske magthavere i 1970 en
massiv cementbygning - Mu
seet for de røde skytter - der
i forhold til omgivelserne er
direkte ekstrem (se side 5).
Bygningen fremstår for den
besøgende som et forsøg på
at nedtone byens gamle reli
giøsitet og historie og minde
dens indbyggere om de nye
tider. For den tilrejsende er
den nye museumsbygning og
dens placering et eksempel
på symbolsk vold, idet ma
teriel kultur i form af en
byplan fra hanseaterne/tysPostkortfra begyndelsen af 1900-tallet af ”Sorthovedernes hus”, som før
kerne åbenbart kan opfattes
2. Verdenskrig lå i et hjørne af Rådhuspladsen i Riga. Sorthovederne var
som så provokerende, at den
oprindeligt et middelalderligt gilde af ugifte (tyske) købmænd. Se også
nærmest må ødelægges.
kortudsnit side 7.
I den ganske vist meget
Folk vidste, at fortiden havde været forskellig
vanskelige situation for det nye, selvstændige
fra
deres egen tid (for eksempel hedensk), men
Letland ser vi imidlertid i øjeblikket et lignende,
generelt
tog man ikke forskellene særligt højti
omend empirisk anderledes, forsøg på at gøre
deligt.
Ingen
bekymrede sig om, hvordan Roms
landet til én enhed. Jeg tænker på, hvordan den
ruiner
var
opstået,
eller hvordan antikkens liv
unge lettiske stat har gjort 1/3 af landets ind
havde
været.
17
Da
renæssancen
opdagede sin
byggere - nemlig russerne - til nærmest statslø
historie,
blev
spørgsmålet
om
tilblivelse
cen
se individer uden borgerlige rettigheder.16 Det
tralt.
Denne
historieinteresse
kulminerede
i
er tankevækkende, når man erindrer, at den
1800-tallets
tyske
historisme,
som
ville
forstå
befolkningsmæssige rene karakter, som staten
alle fænomener gennem deres udvikling - deres
uden smålig skelen til sin egen historie stræber
oprindelse, tilblivelse og ende - ofte med særligt
efter, aldrig har eksisteret.
fokus på staten som det dynamiske element.
En historistisk forskningstradition spørger
Fra statsorienteret historisme til histo
om,
hvordan de europæiske stater, institutioner
risk kulturforskning
eller
etniske grupper er blevet sådan, som de er.
Fagfolk kan selvfølgelig ikke forventes at lave
Historisme
resulterer som regel i en individ
alle former for undersøgelser. Den universitære
orienteret
eller
tidslig opdeling af arbejdsfeltet,
arbejdsdeling, som alle forskere jo er en del af,
hvor
den
enkelte
forsker bliver specialist i en
reflekterer ikke forskelle, der kan genfindes i
statsmagts,
en
gruppes
eller måske i et bestemt
"virkeligheden”, og nogle gange kommer man
tidsrums
historie.
Specialiseringen
bliver udtalt,
ud for at befinde sig i så mange lag af historie,
og
i
forskerkulturen
er
der
forståeligt
nok pre
at man selv må være i stand til at vriste dem fra
stige
forbundet
med
at
skrive
egne
og
andres
hinanden, særligt hvis andre ikke vil eller kan
detailundersøgelser
sammen
til
en
syntese
om
fortælle historierne, som det var tilfældet i Riga
et
bestemt
tidsrum
i
statens
historie
ofte
den
før “den syngende revolution” var ovre.
man selv tilhører. Selv finder jeg det overor
I europæisk middelalder var der som be
dentligt
nyttigt at have mit eget lands historie
kendt ingen virkelig fornemmelse for historien.
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Sorthovedernes gamle hus blev totalt ødelagt under verdenskrigen, og blev ikke genopbygget. Det store
tyske befolkningskontingent var enten rejst, flygtet eller blevet fordrevet fra Riga, og det nye prosovjetiske regime ønskede ikke at understrege Rigas tidligere multietniske præg. Efter den syngende
revolution 1987-91 fik interessen for den før-sovjetiske tid nye udtryk, og midt i 1990’erne genopførte
man huset i gammel stil - selvom det tidligere repræsenterede den tyske overklasse i byen. Foto udlånt
af den lettiske ambassade.

ved hånden, men jeg er også klar over, at for
fatterne til for eksempel de forskellige Dan
markshistorier ikke kan undgå at være bevidste
om, at deres opgave indebar, at den danske
stats (nuværende) geografi skulle prioriteres i
forhold til de sociale og kulturelle fænomeners
mere generelle væren. Om vi vil være ved det
eller ej, ligger der til grund for de store historie
værker en idealforestilling om den nuværende
nationalstat som naturligt rodfæstet i den hjem
lige jord og dens folk.
En kulturel eller lokalorienteret historie
kan udmærket beskæftige sig med samfunds
ændringer og lange forløb, men i mine øjne må
den først og fremmest dreje sig om forståelse af
kulturelle komplekser, for eksempel om hvor
dan og i hvilken kontekst praksis og kultur
støder sammen, og hvilke menneskelige konse
kvenser eller muligheder dette giver. Det er
først og fremmest indsigten i kulturelle og
sociale processer, der står i fokus, og ikke så

meget kravet om en dækkende kronologisk eller
geografisk beskrivelse. Den ny kulturhistorie ser
heller ikke alment på verdens gang, men har i
høj grad fokuseret på de tilsyneladende enkelte
fænomener. Ikke for at addere dem sammen til
en helhed, men ud fra den erkendelse, at man
kun virkelig kan begribe kulturelle processer
gennem nogenlunde gennemskueligt analyse
rede eksempler. Jeg tror, vi kun er i stand til at
forstå en lille smule af en ofte ret fremmed
fortid, når den perspektiveres overskueligt. Det
vil sige, når begivenheder, tendenser eller det,
vi kalder strukturer, gøres menneskeligt ved
kommende.18
Kulturforskningen i dag interesserer sig på
den ene side for det såkaldt specielle og på den
anden side for at tænke de studerede forhold
sammen med nogle mere generelle forestil
linger om, hvilken rolle kultur spiller i sam
fundslivet, og hvordan den kan forstås. Det kan
også være det lilles indskrivning i sin modsæt-
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ning, der er udfordringen, og ikke studiet af
noget småt for dets egen skyld, som mange tror.
Her må det imidlertid siges, at det helt lille
eksempel udmærket kan stå alene, hvis det har
lignelsens karakter. Det vil sige, hvis læseren
kan bruge det til at tænke sit eget liv med eller
til at sætte almene problemer i relief. Dette kan
være en fornem genre.
Det bedste indenfor den forskning, som i
Italien og Tyskland kaldes for mikrohistorie,
kan besidde disse egenskaber. Den mikrohistoriske kulturanalyse fokuserer på historiske si
tuationers kvalitative karakter ved ofte at per
spektivere flere lag af mening i tilsyneladende
enkle former eller begivenheder.19 I heldige
tilfælde kan sådanne case-studies af anderledes
forhold være med til at udvide vor erkendelse af
egne handlinger.20 Undersøgelserne afdækker
ofte træk i samfund med en anden verdensop
fattelse end i dag, hvor forskernes historiske
rekonstruktion gør det muligt at komme tæt på
ellers anonyme menneskers dagligdag.
En del mikrohistorie er blevet kritiseret for
at negligere politikken i samfundet i dens sær
lige interesse for kulturel kompleksitet og de
tailrigdom.21 For at overkomme dette problem
er det netop nødvendigt at perspektivere den
lille kompakte studie i analytisk henseende.
Ikke empirisk - hvorved mikroundersøgelsen
netop ville miste sine særlige kvaliteter - men
på det mere principielle plan. Det kan for
eksempel gøres ved at søge det uendeligt store
gennem det uendeligt små og ved at forbinde
det historiske eksempelstudie med forståelsen
af vort eget liv.
Fra flere sider kaldes der på en form for hi
storisk forskning, som befinder sig tæt på det liv
og den verden, vi lever i. Det er imidlertid ikke
afgørende, om en sådan forskning udmønter sig
i eksistentielle case-studies udfra et måske flere
hundredeårigt gammelt kildestof eller i en his
torisk afmytologisering af de samtidsfortolk
ninger, som ofte ligger skjult i den nutidige
medieformidling og den politiske debat. Det
centrale er, at vi får sagt noget virkeligt, når vi
sætter os til tastaturet.
Palle Ove Christiansen
1 Dele af denne artikel har været holdt som foredrag på hhv.
Ethnologia Europaea konferencen i 1995 i Ungarn om

"European Ethnology in a Changing Europe" (jf. Ethnologia
Europaea 26:2, 1996) og på Netværk for historieteori og

historiografis seminar på Københavns Universitet i 1998.
2 Med “det moderne projekt" henviser jeg i denne forbin

delse til den sekulariserede tro på fremskridtet (og men

neskelig lykke) gennem udvikling af den menneskelige
fornuft, teknologi og økonomisk politik.

3 Poul Borum, dansk TV 1, 23/111985.
4- Pierre Bourdieu: Outline ofa Theory of Practice, Cam
bridge 1977, s 79. Jf. Palle Christiansen: Kultur og historie,
København 1995, s. 114.
5 Saramago lægger vægt på, at vi altid kun får noget partielt
med i historieskrivningen. Vi hævder frejdigt, at ri for
eksempel har skrevet historien om noget bestemt (om at
rejse eller om et område), men ri har altid fravalgt uendeligt

meget, idet alle skriver ud fra et bestemt perspektiv. Ingen
kan skrive ud fra alle perspektiver samtidig. Lige meget hvor
mange bøger ri vælger at skrive, for eksempel om et givet
område, bliver det altid en stor, grå zone tilbage bestående
af alt det, ri ikke har beskæftiget os med - sorg, jernbane
stationer, længsler, spisevaner m. v. Historien, sådan som
ri skaber den, er altid kun den første bog eller én mulig
udgave.
6Jose Saramago: Historien om historien. Dagbladet
Politikens kronik 6/111991.
7- Det var måske forståeligt, da den sociale nød i mellem krig
sårene stod i frisk erindring hos Socialdemokratiet, som var
igangsætter for "den nye velfærdsmodel”. Fremskridtet er
imidlertid i dag ved at slå om i dets modsætning, for
eksempel med hensyn til miljø-ødelæggelse. Myten om
fremskridtet består i, at ri tror, at livskvaliteten nærmest
automatisk bliver bedre, fordi vores tekniske og videnska
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Livet på en 1300-tals borg
Hvad fortæller de arkæologiske fund?
Der er i Danmark en lang tradition for forskning i de middelalderlige borganlæg, hvilket gennem tiden har
ført til en række arkæologiske udgravninger af disse anlæg. Fra udgravningerne foreligger store mængder
genstandsfund, som i forskningen ikke har været tildelt den samme interesse som borgenes bygningsrester.
Der kan imidlertid hentes mange oplysninger om aristokratiets materielle kultur i disse genstande. Artiklen
præsenterer resultaterne af undersøgelsen af et af Nationalmuseets store borgfund.

Af Charlotte Boje Nielsen, cand.mag.

et 14. århundrede var i Danmark præget af var borgenes ejere med familie eller militære
stor uro. Kongemagten var i første del af enheder, der boede på borgene.
århundredet ustabil og landet var i perioder un
derlagt holstenske grevers styre. Aristokratiet Boringholm, et eksempel
adelsstanden - var skiftevis modstandere og
Denne artikels behandling af dagliglivet på en
middelalderlig borg tager udgangspunkt i 1300medspillere i magtkampene, og det kunne
derfor være nødvendigt for disse at sikre sig
tals-borgen Boringholm, der ligger i Hvirring
sogn, vest for Horsens.1 Borgen ligger i den nu
med befæstede anlæg. Dette medførte, at der
opførtes mange private borge. Her kunne
udtørrede Rask Sø (mose), men har i middelal
deren været omgivet af blankt vand. Da man
beboerne føle sig sikre mod angreb fra forskellig
anlagde borgen, udnyttede man en holm i søen
side, og anlæggets størrelse og befæstning var
og udbyggede efterhånden grunden ved hjælp af
med til at understrege borgherrens sociale
1er- og gødningslag. Borgens bygninger var ude
status. Borgene varierede meget i størrelse og
udseende, men de fleste var, set i forhold til
lukkende af træ og udgjordes af et firfløjet
centralanlæg, ca. 30 x 30 m stort, omgivet af
samtidens europæiske borge, forholdsvis små
forborge, palisadehegn og to broer ind til fast
og uprætentiøse. Ikke desto mindre adskilte de
sig fra det omgivende samfunds boliger og var landet. De fortifikatoriske træk ved anlægget var
således først og fremmest beliggenheden; det
i kraft af de befæstningsmæssige træk klart at
definere som borge.
skulle være vanskeligt for fremmede at komme
tæt på borgen.
Livet på borgene
Anlægget blev genopdaget, da man i begyn
delsen af dette århundrede gravede en dræn
Borgene var ikke blot forsvarsværker, men de
fungerede i højmiddelalderen også som boliger grøft tværs gennem mosen og stødte på store
og var altså rammen om det aristokratiske liv.
stykker tildannet tømmer. Dette førte til, at
De genstande, der gennem arkæologiske ud Nationalmuseet udgravede Boringholm i årene
gravninger er blevet indsamlet på disse borge,
1905-1916. De arkæologiske udgravninger lede
kan dermed anvendes som kilde til belysning af des af museumsinspektør Christian Axel Jen
aristokratiets materielle kultur. Studier af gen sen, og fund samt dokumentationsmaterialet
standsfundene kan i et vist omfang bruges til at vedrørende undersøgelserne blev taget med
hjem til Nationalmuseet. Det var omfattende
belyse, hvilke aktiviteter der er foregået på
undersøgelser, der blev foretaget gennem årene.
borgen. Dermed gøres det muligt at besvare
spørgsmål om borgenes funktion og afgøre, om
Enorme kulturlag blev undersøgt, og det regi
de primært var befæstede storgårde med land streredes, hvad der var af faste anlæg. Datidens
brugsstordrift, eller om den militære eller evt.
middelalderarkæologiske udgravningsmetode
den administrative funktion var vigtigst. Des var udviklet i forhold til, at man var vant til at
udgrave anlæg med mure, og derfor fandt
uden kan det arkæologiske materiale supplere
arkæologerne det lidt problematisk at stå med
de skriftlige kilder i belysningen af, hvorvidt det
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Principskitse af, hvordan Boringholms grundplan har set ud, da borgen varfiildt udbygget. Sammenteg
net af stud.mag. Ulla Johansen, 1997. G H I K L udgør det firfløjede centralanlæg, der omgiver en
gårdsplads. D og E er forborgene, Fer en bro ind til centralanlægget, C er omkredsen, der har bestået
afen gang bro og palisadehegn og A og B er broer mod henholdsvis nord og syd.

så stort et anlæg uden en eneste stenmur at
følge. Christian Axel Jensen formåede dog al
ligevel at foretage mange vigtige observationer
i kulturlagene, mens andre forhold desværre
ikke registreredes. På den måde er den viden, vi
i dag på grundlag af de arkæologiske undersø
gelser kan stykke sammen om Boringholms
bygningshistorie og indretning, i nogen grad be
grænset af de anvendte udgravnings- og doku
mentationsmetoder.
Borgens fugtige beliggenhed, og det faktum,
at kulturlagene både i løbet af, og i århundre
derne efter, borgens funktionstid efterhånden
var sunket ned i søen/mosen, har bevirket, at
der var gode bevaringsforhold for organisk ma
teriale. Derfor er der udover de sædvanlige
keramikskår og metalgenstande bevaret dels en
stor mængde bygningstømmer, dels hundredvis
af brugsgenstande af læder og træ, som giver et

godt indblik i den brede sammensætning af
brugsgenstande. Fra Boringholm er der således
bevaret genstande, som i andre fundkontekster
sjældent eller aldrig har overlevet de mange
hundrede år, fra de blev brugt sidste gang, til dé'
blev taget op afjorden.
Dagliglivets genstande på borgen
Der er hjemtaget ca. 2000 genstande fra Bo
ringholm. Denne mængde omfatter også uka
rakteristiske træstykker, hvis funktion ikke kan
fastlægges, og således er det ikke alle genstande,
der har lige stor udsagnskraft til belysning af
livet på borgen.
Fundet kan dog, set samlet, overordnet sige
noget om aktiviteterne på borgen.2 Der er ud
over genstande, der hører til beboernes person
lige udstyr, genstande, der har været brugt i en
større husholdning og til udførelsen af land-
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Forslag til rekonstruktion af Nørrevolde, lavet af Søren Godtfred Petersen. Nørrevolde ligner i store træk
Boringholm. I lighed med Boringholm er derpå Nørrevolde beboelseshuse af træ, anlægget omgives af
palisadehegn, hele borgen er omflydt afvand og borgens enkelte elementer er forbundet med broer. På
Nørrevolde har der stået et stenbygget tårn, og det er der ikke spor afpå Boringholm. Desuden er husene
på Nørrevolde tilsyneladende spredt på flere holme, hvorimod beboelsen på Boringholm tilsyneladende
har været samlet på én holm. Tegningen er gengivet i Stiesdal 1979 (se note 12).

brug, håndværk samt militære aktiviteter.
Fundmaterialet er på grund af mængderne og
genstandstyperne af en sådan sammensætning,
at der er grundlag for at regne med, at beboel
sen på Boringholm har været permanent - bor
gen har altså ikke blot fungeret som tilflugts
sted. Dateringsrammerne for Boringholm er
perioden ca. 1320-1370'erne, men det er uvist,
hvor lang den eksakte funktionsperiode har
været indenfor disse rammer.
Personligt udstyr
Det personlige udstyr omfatter fragmenter af
omkring 500 sko og støvler og rester af beklæd
ning og dragtudstyr; altså genstande af tekstil
eller læder, som takket være de gode bevarings

forhold er så velbevarede. Blandt disse genstan
de er der enkelte tekstilrester og fragmenter af
sko, som stammer fra beklædningsgenstande af
særlig høj kvalitet; dette gælder stykker af fint
uldklæde, der formodentlig ikke er hjemmevæ
vet, og stumper af gedeskindssko.
Der er i fundet også enkelte stykker legetøj.
Det drejer sig om dele af en legetøjsarmbrøst,
en dukke, trætoppe og en miniaturekande, som
sikkert har indgået i et legekøkken. Decideret
legetøj optræder ellers relativt sjældent i mid
delalderfund. Dette skyldes ikke, at børnene
ikke har leget, men nok snarere, at de i mange
tilfælde har leget med ting, som ikke i dag kan
identificeres som legetøj.
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Landbrug
At
man
har
drevet landbrug
på eller i tilknyt
ning til borgen,
vidner tilstede
værelsen af forke,
kornsegl og luge
træer om. Disse
genstande hører
til dyrkning af
jorden, og dette
er sikkert ikke
foregået på selve
borgen, hvor der
ikke var dyrkbart,
men man må fo
restille sig, at
man har haft
agerjord inde på
det faste land.
Der er ikke påvist
en ladegård inde
på
fastlandet,
Husholdningsgenstande fra fiindmaterialet på Boringholm. To grydekroge, to knive,
men hvis der har
en bordklokke, en gråbrændt, hjemligt produceret lertøjskande og en trætallerken.
været en, har
Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet.
man åbenbart ik
Husholdning
ke opbevaret alle dyrkningsredskaberne der,
Husholdningsgenstandene omfatter stort set
men taget (nogle af) dem med sig ud på borgen.
alle aspekter af fremstilling, opbevaring og
Der har tilsyneladende været husdyr (køer, får
servering af madvarer. Således er der bl.a. be og heste) ude på selve borgen. Dette vidner de
varet fragmenter af store tønder, knive, en dej store gødningsmasser og tilstedeværelsen af
rulle, askeragere til rengøring af ovnen, morter hestesko, møggrebe og strigler om. På den måde
støder, skår af malmgryder og mange skår af har man i hvert fald i usikre tider og under
1er- og trækar. I køkkenet har man nok mest
eventuelle belejringer kunnet sikre sig kød og
brugt trækar og malmgryder til fremstilling af mælk til kosten. Derudover har man tilsynela
maden, mens man ved bordet brugte lertøjs dende suppleret kødforsyningen ved jagt. Der er
drikkekar og -kander samt træskåle. De fleste af fundet pile til jagt på mindre pelsdyr og en del
lertøjsbordkarrene er af den almindelige, hjem knogler fra hjortedyr.
ligt producerede, gråbrændte type. Andre
drikkekar og kander skiller sig ud fra mængden
Håndværk
ved at være særligt fint dekorerede og udført i
Håndværksaktiviteterne på Boringholm er
hvid- og rødbrændt lertøj, og de må ud fra pa
repræsenteret ved en del forskellige værktøjsty
ralleller fundet i de pågældende lande regnes
per samt håndværksaffald. "Håndværk” er i
for at være importerede fra hhv. Frankrig og det
denne sammenhæng et udtryk, der dækker
østlige Tyskland. Importeret lertøj af denne
beboernes arbejde med fremstilling, vedlige
karakter forekommer sjældent i andre fund
holdelse og reparation af brugsgenstande og
sammenhænge, der kan dateres til samme
bygninger på borgen. Der er bl.a. fändet ham
periode.
mer, bor, ambolt, bødkerknive, kiler, savblad,
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slibesten,
tenvægt,
smedetænger og en
økse. Derudover er der
smedeslagger
samt
horn- og benaffald.
Det er vanskeligt at
afgøre, om der har
fundet professionelt
håndværk sted, for
stået som produktion
med ekstern afsætning
for øje. Der er ikke
fundet (i hvert fald ik
ke hjemtaget) store
mængder affald eller
halvfabrikata,
som
kunne være indikator
for en større produkti
on.3
Under alle om
stændigheder
kan
man ud fra værktøjet
se, at der har været
udført såvel smed
ning som snedker
arbejde, fremstilling af
produkter i horn og
ben
samt
tekstil
forarbejdning på bor
gen. Man har på den
måde sørget for, at
man selv kunne dække
sine behov, i hvert fald
i situ-ationer, hvor det
ikke var muligt at købe
varer eller ydelser i de
nærmeste købstæder.

Militært udstyr
Skjold, stigbøjle cif malm, sværd og to lansespidser fra Boring holm, b'oto: Kit
Kriger- og rideudstyr
Weiss, Nationalmuseet.
et fylder forholdsvis
mært brugtes ved militært ridt, indikerer, at den
meget i fundet, og dette tages som udtryk for, at
militære
brug af heste var tungtvejende. De
de militære aktiviteter har spillet en stor rolle i
fundne
våben
har mindst kunnet dække behovet
mændenes dagligdag. Det drejer sig om følgen
for
én
fuldt
udrustet
mand, måske til brug ved
de genstandsgrupper: bidsler, hestesko, sadler,
krigstjeneste.
Våben,
rustninger og dækvåben
sporer, stigbøjler, armbrøstbolte og pilespidser,
har
selvfølgelig
også
kunnet
bruges ved forsvar
armbrøstdele, buetræ, dolke/ knive, rustninger,
af
borgen.
skjolde, dolk- og sværdskeder, spydspidser,
Noget af rideudstyret og tildels også våben
stridskølle og sværd. Brugen af heste har for
delene er af en særlig fornem kvalitet. Således
modentlig også været andet end militær (f.eks.
er der i fundmaterialet en stigbøjle af bronze
vognkørsel), men de mange sporer, som pri
malm og en dekoreret bronzespore, begge
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Et udvalg af de bedst bevarede sko og støvlerfra Boringholm. Støvlerne er i børnestør reise, mens skoene
passer til voksne. Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet.

genstande som på få undtagelser nær ikke har
paralleller i samtidens Danmark og nære ud
land. Dertil kommer fortinnede sporer og bid
seldele med stregornamentik, træk som også er
forholdsvis sjældne i parallelmaterialet. Nogle
af våbnene er desuden at opfatte som fuldt
moderne i midten af 1300-tallet. Dette gælder
bl.a. panserhandsken og sværdet, der er forsy
net med importeret klinge fra Passau.
Visse genstandstyper, som man ellers ville
have forventet, skulle være til stede i fundet, er
ikke fundet i større mængder på Boringholm.
Dette gælder mønter og små stykker udsmykke
de metalbeslag fra dragter og dragtudstyr. Fra
været af disse kan formodentlig i høj grad for
klares med, at de små stykker ikke er set i den
mørke, klæge mosejord, og at man ikke brugte
en metaldetektor ved udgravningerne. En sup
plerende forklaring kunne være, at borgen er
forladt på fredelig vis, og at man har haft tid til
og mulighed for at tage dragter m.m. med sig.
Der er i fundet ikke tegn på, at der er foregået
kamp på borgen. I så fald skulle man have

fundet flere armbrøstbolte og spor af ødelæg
gende brande. De fleste af genstandene i fundet
er endvidere fragmenterede og må antages at
være efterladt, fordi de ikke havde nogen brugs
værdi længere. Det er altså rimeligt at betragte
Boringholmfundene som efterladenskaber fra
en gruppe beboere, der har haft mulighed for at
forlade stedet under forholdsvis fredelige
omstændigheder.
Boringholms beboere
Fundmaterialets sammensætning kan i et vist
omfang give et indblik i Boringholms beboeres
alder og køn. Fra mændenes aktiviteter er der
overleveret militært udstyr samt genstande fra
metal- og træhåndværk. Kvindernes tilstedevæ
relse belyses ved sporene af tekstilhåndværk,
ligesom det sikkert er kvinder, der for en stor
del har stået for husholdningen. Fra børnene er
der overleveret legetøj, og tilstedeværelsen af en
gammel eller invalid person belyses ved fundet
af et træben (underbensprotese). Endvidere
giver fodtøjet fingerpeg om den alders- og køns-
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mæssige sammensæt
ning. Meget tyder så
ledes på, at der har
været flest mænd og
færre kvinder og børn
på Boringholm.4 Det
er altså ud fra fundene
rimeligt at regne med,
at Boringholm har væ
ret beboet af en eller
flere familier, sand
synligvis suppleret af
nogle mænd, der sik
kert har haft militære
opgaver. Det er van
skeligt ud fra gen
standsmængderne at
bedømme hushold
ningens størrelse og
En af bronzesporernefra Boring holm er s ær ligtfornemt udført. Der er på sporens
dermed beboernes an
sider indridsede minuskellignende dekorationer, et træk som er yderst sjældent i
tal, men det har tilsy
denne periode. Foto: Henrik Wichmann, Nationalmuseet.
neladende været muligt at tilberede store
størrelse har været sammensat. Ud fra forteg
mængder mad og servere for mange på én gang.
nelsen over gårdens personale og deres arbejds
Mængden af fodtøj giver også fingerpeg om, at
opgaver vil det imidlertid nok være rimeligt at
der har været forholdsvis mange beboere på
forvente en sammensætning af genstande, der
borgen.5
ligner fundene fra Boringholm.
Til sammenligning kan i denne forbindelse
nævnes de overleverede regnskaber fra den
bispeejede storgård/borg (kaldet "castrum")
Brinkgård i Sønderjylland. Her kan man få
indtryk af, hvor mange personer, der har beboet
gården. Af regnskaber fra 1388-1389 fremgår
det, at der udover bispens foged og hans familie
var beskæftiget seks væbnede svende, en tøm
mermand, en bager, en bagersvend, en steger,
en kældermester, to håndværkere, to skrædde
re, en som var ansvarlig for malkningen, en
møller og fem personer uden specificerede op
gaver, som sikkert arbejdede i staldene.6 Alle
disse personer var tilsyneladende mænd, og
Bjørn Poulsen, der har bearbejdet regnskaber
ne, går ud fra, at de alle - måske bortset fra de
væbnede svende - havde familier, der også
boede på gården. Af det såkaldte udspisningsregister ses det desuden, at den mad, der blev
brugt, rigeligt kunne dække disse personers og
deres familiers behov.7 Der er desværre ikke
foretaget arkæologiske undersøgelser af lokali
teten, som kunne give indblik i, hvordan den
materielle kultur fra en husholdning af denne

Borgens ejerforhold
I enkelte skriftlige kilder fra 1300-tallet kædes
Boringholm sammen med et medlem af den
højadelige Brok-slægt, Peder Brok. I et brev fra
1396 henvises der til, at stedet tidligere var
blevet tilskødet Valdemar Atterdag.8 Dette op
fattes som en bekræftelse på, at Peder Broks
datter i 1365 overdrog kongen alt det gods, hun
havde arvet af sin far. Vi kender ikke så meget
til Peder Brok, der døde i 1339, men vi ved, at
hans fader Niels Brok den Ældre, som i 1323-24
erhvervede jord i Boring og var særligt tilknyttet
Horsens-Skanderborg egnen, var medlem af
kongens råd i 1293. Han dømtes som landsfor
ræder i 1308, men sluttede sig til Hertug Kri
stoffer og blev atter medlem af rigsrådet. Hans
søn Niels Brok den Yngre var sammen med fa
deren medunderskriver på Valdemar den 3.'s
håndfæstning i 1326, og han ejede gården
Bregnholm i Boringholms nabosogn, Åle.9
Peder Broks nære familie var altså betydnings
fulde personer med tilknytning til området om-
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kring Boringholm. De havde modtaget ridder
slaget og deltog i stridighederne omkring kro
nen, og der er derfor al mulig grund til at op
fatte Boringholm som hørende til en af tidens
indflydelsesrige og magtfulde adelsslægter.
Selvom vi således kan udrede ejerforholdene
omkring Boringholm, er det dog langt fra
sikkert, at medlemmer af Brok-slægten også har
boet der. De har ejet flere hovedgårde rundt
omkring i landet og det er uvist, hvor de har
opholdt sig mest. Fundmaterialet fra Boring
holm omfatter imidlertid genstande af en
kvalitet, som fuldt ud har været en adelig vær
dig. Dette gælder særligt det fornemme ride- og
våbenudstyr, noget af bordtøjet og dele af
beklædningsgenstandene. Dette kan opfattes
som tegn på, at medlemmer af Brok-familien
har boet eller i hvert fald opholdt sig på stedet,
men det kan selvfølgelig også være tilfældet, at
de fornemme genstande har hørt til personer af
andre familier. Spørgsmålet kan ikke besvares
endegyldigt, men det er under alle omstændig
heder sandsynligt, at der har boet fornemme
personer på borgen, og at i hvert fald nogle af
disse personer har haft fremtrædende militær
rang og har været tildelt riddertitlen.
Sammenligning med samtidige, arkæolo
gisk undersøgte borge
Der findes desværre ikke mange danske ek
sempler på arkæologisk undersøgte middel
alderborge, hvor ejerforholdene samtidig er vel
belyste. Det er således yderst begrænset, hvad vi
har at sammenligne Boringholm med. Dertil
kommer, at forskellene i bevaringsforhold og
tildels også udgravningsmetode kan have meget
stor indflydelse på genstandsfundenes sammen
sætning.
Det eneste totaludgravede og fuldt publice
rede danske borganlæg er Næsholm, beliggende
i Odsherred.10 Fundforholdene er her anderle
des end på Boringholm, idet Næsholm ikke
ligger så fugtigt. Der er altså ikke fundet så store
mængder genstande af træ og læder. Fundets
sammensætning i øvrigt ligner på nogle punkter
Boringholm-fundet. Der optræder genstande fra
landbrug, håndværk, husholdning og militære
aktiviteter på begge borge. Dog er der på Næs
holm fundet op mod 200 armbrøstbolte, et træk
der tages som bevis på, at borgen er blevet
indtaget med magt. Dertil kommer spor af en
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ødelæggende brand. Af det øvrige militærudstyr
er der fundet større mængder på Boringholm
end på Næsholm, og udstyret fra Boringholm
udmærker sig ved at være af en betydeligt
højere kvalitet. Noget tyder altså på, at Boring
holms ejere/beboere har haft en højere social og
militær status end beboerne på Næsholm. Der
er desværre ikke bevaret nogle skriftlige kilder
til Næsholms historie, og det er derfor ikke
muligt ad den vej at indplacere borgen socialt.11
Forholdene omkring Nørrrevolde i Arrild
sogn i Søndeijylland er bedre belyst. Her er der
skriftlige oplysninger om borgens ejerforhold,
og borgen er delvist udgravet og publiceret.
Nørrevolde er ud fra de skriftlige kilder dateret
til 1351-1368 og har været ejet og beboet af
stormanden Valdemar Sappi, som var i familie
med de sønderjyske hertuger.12
Nørrevolde har også haft en fugtig beliggen
hed, men har i modsætning til Boringholm
udover træbygninger omfattet et stenbygget
tårn (se side 17).
Genstandsmaterialet minder i sin sam
mensætning om fundet fra Boringholm, dog er
der heller ikke her fundet rideudstyr af samme
kvalitet som de ovenfor præsenterede.13 Nørre
volde kan imidlertid tages som bevis på, at
1300-tallets stormænd kunne og ville bo i
boliger, som ikke var af den optimale, stenbyg
gede standard. De arkæologiske vidnesbyrd
beviser da også, at den materielle kultur både
på Boringholm og Nørrevolde fuldt ud var på
højde med samtidens krav og sagtens kunne
matche det sociale lag, ejerne tilhørte.
Aristokratiets liv og materielle kultur
Sammenfattende har undersøgelsen af de
arkæologiske fund fra Boringholm givet et ind
blik i, hvordan den materielle kultur på stedet
har set ud. Det er muligt at få indtryk af, hvilke
aktiviteter, der har været udført på borgen og på
det grundlag at udtale sig om, hvilken funktion
Boringholm har haft. Ud fra genstandenes kva
litet og sammenligning med fund fra andre
anlæg er det også muligt i en vis grad at give et
bud på, hvordan normerne for det aristokrati
ske liv har været.
De militære funktioner har været betyd
ningsfulde for de adelige mænd, fordi det var
via denne funktion, de udskilte sig fra det øvrige
samfund. Genstande, som markerede den mili-
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tære status (sporer, stigbøjler, våben og rust
ning) var derfor vigtige elementer. Derudover
ser det ud, som om man fremhævede sin status
ved hjælp af fine træk i klædedragten og kostba
re genstande i borddækningen. Det var på den
måde, man udadtil kunne vise, hvor man socialt
set hørte hjemme. Andre brugsgenstande, som
f.eks. køkken- og landbrugsredskaber, adskilte
sig ikke umiddelbart fra de genstande, der
brugtes i samtidens øvrige sociale lag; for disse
genstande var den praktiske funktion vigtigere
end udseendet.
Grundlaget for konklusioner om de arkæo
logiske vidnesbyrd om aristokratiske normer i
middelalderen kan måske synes noget spinkelt,
men det er som nævnt, hvad den nuværende
forskningssituation kan bidrage med. Fremti
den vil forhåbentlig bringe yderligere bearbejd
ninger af borgfund, som kan underbygge eller
modbevise de fremsatte teser.
Charlotte Boje Nielsen
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1400-1650, Odense 1990. På side 34-35 redegøres for den
middelalderlige gårds mandskab.
7 Poulsen 1990 (se ovenfor), s. 41-44.
8 I brevet står bl.a.: "Borthinge Borthinge holm oc fang at
the iij delæ worthe dømpde til bønder eyge oc then fierde del
war tilforn skøtt k. Wai cum ceteris bonis Petri Brock".
"Borthinge holm" er tolket som Boringholm. Brevet er trykt
i T. A. Becker: De Ældste Danske Archivregistraturer
udgivne efter beslutning af det Kongelige Danske Selskab
for Fædrelandets Historie og Sprog, bind 1, København
1854, s. 8.
9 En redegørelse for Brok-slægten er givet i Danmarks
Adels Årbog 1889.
10 Publiceret i Vilhelm la Cour: Næsholm, København 1961.
Borgen dateres her til ca. 1240-1340, en datering som ved
hjælp af dendrokronologiske undersøgelser er blevet
indsnævret til tiden ca. 1280-1340, se Nils Engberg:
Næsholms datering - dendrokronologisk eller numisma
tisk? Brugerens dilemma. Hikuin 19, 1992, s. 75-82.
” Vilhelm la Cour opfattede Næsholm som en af Valdemar
Sejrs "fogedborge", som skulle sikre ro og forestå den
kongelige administration i området. Det er dog mere
sandsynligt, at en privat stormand har opført borgen for i de
urolige tider at forsvare sin ejendom, la Cour 1961 (se
ovenfor), s. 305-307 og Engberg 1992 (se ovenfor), s. 79.
12- Nørrevolde er publiceret i følgende artikler C. A. Chris
tensen: Arnsholm og Valdemar Sappi. Et nordslesvigsk
drama fra Valdemar Atterdags tid. Festskrift til Johan
Hvidtfeldt, Tønder 1978, s. 39-52, Hans Stiesdal: Nør
revolde. Nordslesvigske Museer bd. 6 1979, s. 67-78 og
Lennart S. Madsen: Dagligliv på Nørrevold - hvad udgrav
ningej' og genstande kan berettte. Sønderjyske Årbøger,
1990, s. 5-20.
13 Nørrevolde er ikke totaludgravet, og vi har derfor ikke
sikkerhed for, at alle genstandsgrupper er repræsentativt til
stede.

Hvis du vil kontakte redaktionen, bestille ældre årgange eller
enkelteksemplarer kan du besøge 1066’s hjemmeside på vores
foreløbige adresse: www.xcu.com/mmdesign99/hastings
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Storbritanniens Nordeuropa-politik omkring år 1700
Af Michael Bregnsbo, ph.d., lektor ved Institut for Historie m.m., Syddansk Universitet, Odense Universitet.

Jörg Philipp Lengeler: Das Ringen um die Ruhe Nordens.
Grossbritanniens Nordeuropa-Politik und Dänemark zu
Beginn des 18. Jahrhunderts, Kieler Werkstücke, Reihe A :
Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen
Geschichte, Herausgegeben von Erich Hoffmann, Band 18,

Frankfurt am Main 1998.

mkring är 1700 var den internationale politik i
Vesteuropa domineret af Ludvig 14.s Frankrig,
der søgte at ekspandere snart nordpå mod Nederlan
dene, snart sydpå mod Spanien og ikke mindst østpå
ind i Det tyske Rige. Sådan ekspansion ville imidlertid
betyde forrykkelse af den internationale magtbalance,
og derfor gik en række stater (bl.a. England, Neder
landene og Østrig) sammen i alliancer mod Frankrig.
Det var således Frankrig, der satte den internationale
dagsorden i Europa. Danmark befandt sig ikke godt
ved denne situation. I sin udenrigspolitik havde
Danmark to hovedmål. Det ene var at generhverve
Skåne, Halland og Blekinge, der var blevet erobret af
Sverige i 1658. Noget sådant krævede imidlertid
international støtte, og den var ikke at få - tværtimod.
Sømagterne England og Nederlandene var stærkt
afhængige af strategisk vigtige varer fra Østersøom
rådet (tømmer, tjære, hamp, korn). Al sådan trans
port måtte passere gennem Øresund, og den magt,
der kontrollerede Øresund, ville således ved at
afspærre Sundet kunne tage et kvælergreb på Eng
land og Nederlandene. Derfor var det disse lande
meget om at gøre, at det ikke var én og samme magt,
der sad på begge sider af Sundet. Det andet hovedmål
i udenrigspolitikken var egentlig mere påtrængende.
Det drejede sig om hertugen af Gottorp. Kongen af
Danmark var tillige hertug af Slesvig og Holsten, men
visse områder af disse hertugdømmer hørte under
hertugen af Gottorp. Militært set var Danmark denne
hertug langt overlegen, så umiddelbart skulle Gottorp
ikke synes at være noget alvorligt problem. Men det
var det. Gottorp-hertugen var nemlig beslægtet og
allieret med det svenske kongehus, og en ensidig
dansk aktion mod Gottorp ville derfor øjeblikkeligt få
alvorlige, internationale konsekvenser og lod sig
derfor ikke gøre. Gottorp-hertugerne havde i tidligere
krige åbenlyst tilsluttet sig Danmarks fjender, så
Danmark havde altså en fjende inden for sine græn
ser, som man ikke selv kunne stille noget op overfor.
Perspektivet var så meget desto mere skræmmende,
eftersom det så ud til, at en gottorper med tiden ville
arve den svenske trone. Gottorp var derfor Danmarks
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alvorligste sikkerhedspolitiske problem. Men heller
ikke på dette punkt var der imidlertid hjælp at hente
fra England. Holsten grænsede op til den velhavende
og betydningsfulde handelsby Hamburg, der lå ved
mundingen af floden Elben, som spillede en stor rolle
for varetransport. Fra engelsk side frygtede man, at
Danmark ville ekspandere og søge at dominere
Hamburg og Elben-handelen. Derfor mente man i
London, at det var nyttigt med Gottorp-hertugen
inden for den danske konges territorier, for faren for
at blive faldet i ryggen fra dén kant ville nok kunne få
Danmark til at holde sig i skindet.
Sådan var altså den internationale og den danske
situation omkring år 1700, som Lengeler tager
udgangspunkt i. Han skildrer, hvorledes England
(efter 1707: Storbritannien) var dominerende i
Norden. Her tilstræbte England en "fredssikrings
politik", d.v.s. opretholdelse af status quo i Skåne og
Gottorp samt at hindre, at den igangværende krig i
Vesteuropa (den spanske arvefølgekrig 1701-13),
bredte sig til Østersø-området. Danmark kom derfor
ikke nogen vegne mht. at fremme sine uden
rigspolitiske mål.
Det ændrede sig imidlertid nogle år inde i 1700tallet. En ny stormagt dukkede op i Østersø-området,
nemlig Rusland, som under Store Nordiske Krig
1709-21 blev en Østersø-magt, idet det erobrede de
områder, der nogenlunde svarer til de nuværende
baltiske lande Estland og Letland, fra Sverige. Derved
kom Rusland til at kontrollere mange af udskibnings
havnene for de varer, som England var så afhængig
af. Ligeledes fik Rusland stor indflydelse i Nordeuro
pa. Det svækkede Englands position og øgede Dan
marks handlemuligheder. Et dansk forsøg på at
generobre Skåne under parolen "Nu eller aldrig"
mislykkedes ganske vist, men bedre held havde
Danmark med at besætte Gottorp.
England/Storbritanniens problem var, at man
nok rådede over en stor flåde, men gennemtvingeisen
af fredssikringspolitikken forudsatte landstridskræf
ter, og sådanne havde man ikke mulighed for at afse.
Den traditionelle britiske fredssikringspolitik i
Norden havde lidt skibbrud.
Først fra 1714 lykkedes det Storbritannien at gen
vinde sin stilling i Norden og Østersø-rummet. Det
hang ifølge Lengeler sammen med, at Storbritannien
det år fik en ny konge: kurfyrst Georg Ludwig af
Hannover blev konge af Storbritannien og Irland
under navnet George 1., og de britiske øer og det
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nordtyske kurfyrstedø mine Hannover, der i øvrigt
grænsede op til Holsten, blev derved en Personaluni
on. Traditionelt er George 1. og personalunionen med
Hannover blevet meget negativt vurderet i britisk
historieskrivning. George er blevet fremstillet som
svag og uduelig og aldeles ukyndig og uinteresseret i
britiske forhold. I dén forbindelse er det ikke forbigå
et opmærksomheden, at han aldrig fik lært engelsk.
Forbindelsen til Hannover er tilsvarende blevet
betragtet som en klods om benet på Storbritannien,
der skabte udenrigspolitiske interessekonflikter og
gjorde det britiske ø-rige unødig sårbart og af
hængigt. Men Lengeler ser derimod George 1. og
personalunionen med landmagten Hannover som
løsningen på Storbritanniens problem, efter at den
nordiske fredssikringspolitik var brudt sammen og
bidrager derved til den igangværende omvurdering i
positiv retning af George - i hvert fald som udenrigs
politiker.1 George havde indset, at opretholdelse og
genindførelse af status quo i Norden ikke længere var
realistisk. Dels fordi Rusland nu var blevet en Østersø-magt på Sveriges bekostning, dels fordi de fleste af
Sveriges provinser i Nordtyskland nu var blevet
erobret af Sachsen, Preussen, Hannover og Danmark.
I stedet arbejdede George for udveksling af territorier
mellem de berørte stater og for, at den store nordiske
alliance mod Sverige derved ville blive opløst. Dan
mark, der i 1712 havde erobret de svenske provinser
Bremen og Verden i Nordtyskland, måtte således
aflevere disse til Hannover, til gengæld sørgede
Storbritannien og Hannover for, at Gottorp-hertugen
afstod de gottorpske dele af Slesvig til kongen af
Danmark. De gottorpske områder af Holsten vedblev
derimod at være i hertugens besiddelse. Formålet
med dette var fortsat at have en klemme på Danmark,
så at det ikke blev fristet til at forsøge ekspansion i
retning mod Hamburg og Nordtyskland. Ydermere
indgik det i Georges nye koncept, at erobringerne af
Sveriges provinser i Nordtyskland og ved Østersøens
østkyst måtte accepteres, og at Sverige derved ende
gyldigt havde mistet sin stormagtsstatus. Men allige
vel skulle Sverige ikke svækkes/or meget, for Stor
britannien havde nemlig fortsat brug for et ikke helt
afmægtigt Sverige som modvægt over for den nye
Østersø-magt, Rusland. Bl.a. derfor fik Danmark ej
heller nu Skånelandene tilbage. I britisk historie
skrivning er George l.s politik traditionelt blevet
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beskrevet som et forsøg på at (mis)bruge britiske
ressourcer til at fremme hannoveranske særinteres
ser, men som Lengeler ser det, var det kombinationen
af sømagten Storbritannien og landmagten Hanno
ver, der sikrede en succesrig gennemførelse af den
nye udenrigspolitik og dermed, at Storbritannien
genvandt kontrollen med Østersø-området.
Fremstillingen er kronologisk opbygget. Hvis den
også havde været delvist tematisk i sin form, ville det
måske have været nemmere at følge de store linjer og
skelne mellem stort og småt. En samlet liste over de
forskellige aktører i bogen ville også have været
nyttig, således at man f.eks. til hver en tid ville kunne
slå op og konstatere, at jarlen af Oxford, som omtales
fra og med 1711, er identisk med dét britiske re
geringsmedlem, som før 1711 optræder under navnet
Robert Harley. For forf. er studiet af udenrigspolitik
i høj grad det samme som studiet af regerings
instrukser til diplomater og indberetninger hjem fra
disse. Afhandlingen bygger da også på særdeles
grundige og omfattende studier i britiske, hannover
anske og danske arkiver. Også listen over sekundær
litteratur vidner om stor belæsthed, som også omfat
ter meget af den dansksprogede forskning, men det
kniber med retstavningen af de danske beslut
ningstageres navne.
Udgangspunktet i bogen er engelsk/britisk
udenrigspolitik. Fremstillingen standser kort efter
tronskiftet i 1714. Fra en dansk vinkel havde det været
naturligt at standse ved afslutningen på Store Nordi
ske krig 1720. Men det ændrer på ingen måde ved, at
der bliver fremlagt mange detaljer og informationer
af stor vigtighed også for dansk historie. Bl.a. påpeges
det, at Danmark ved i sin iver efter at komme ud af
Storbritanniens dominans valgte at læne sig tæt op ad
Rusland, hvad der snart førte til en mindst lige så stor
afhængighed af dette rige. Bogen giver et godt indblik
i Danmarks udenrigspolitiske grundvilkår i starten af
1700-tallet, og skildringen af hvor lidt råderum,
Danmark egentlig havde mht. at føre udenrigspolitik,
er tankevækkende.

Michael Bregnsbo
1 Se f.eks.: R. Hatton: New Light on George I of Great
Britain, i: S.B. Baxter (ed.): England's Rise to Greatness,
1660-1760, Berkeley 1983.
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SOE og den danske modstandsbevægelse
Af Henrik Lundbak, museumsinspektor ved Frihedsmuseet.
Knud J. V. Jespersen: Med hjælp fra England. Special
Operations Excecutive og den danske modstandskamp
1940-1945. Bind I: Det lange tilløb 1940-1943. Odense
Universitetsforlag 1998. 394 s., rigt illustreret, 250 kr.

mnemæssigt er det ikke nyt land, Knud J. V.
Jespersen bryder med sin velskrevne og kom
petente skildring af samspillet mellem den engelske
organisation SOE og den danske modstandsbe
vægelse. Dette samspil udgjorde den røde träd i
Jørgen Hæstrups pionerværker Kontakt med Eng
land (1954) og Hemmelig Alliance, I-II (1959). Men
hvor Hæstrup i det væsentlige måtte støtte sig på
beretninger fra de tidligere aktører suppleret med
arkivmateriale indsamlet her i landet, har Knud J.V.
Jespersen som den første kunnet udnytte det engel
ske materiale i arkivet efter SOE's danske sektion,
som nu er blevet frigivet.
Det første spørgsmål, som naturligt melder sig, er
derfor, om adgangen til disse hidtil utilgængelige
arkiver vender op og ned på vore forestillinger. Svaret
er overvejende nej. Der føjes nye nuancer til billedet,
eksempelvis i karakteristikkerne af de involverede
personer og især i skildringen af faldskærmschefen i
Danmark 1943-44, Flemming B. Muus. Men for den,
der er bekendt med den hidtidige besættelsesforsk
ning, vil de store linier være velkendte.
Bogens værdi ligger først og fremmest i, at den
analyserer SOE’s indsats i Danmark inden for en
bredere ramme, som udgøres af SOE's generelle
organisatoriske udvikling, de skiftende krigskon
junkturer og britisk udenrigspolitik over for Dan
mark. Eksempelvis forstår man bedre, at SOE i star
ten lod sig kujonere af de danske efterretningsoffice
rers løfter om mobilisering af en hemmelig hær via
den såkaldte p-plan, der viste sig at være et rent
blålys, når satsning på hemmelige hære anskues som
en generel strategi, der primært genspejlede SOE's
manglende offensive muligheder og Storbritanniens
pressede situation frem til 1942. Omvendt er det
perspektivrigt at se, at SOE's mere kontante og
spektakulære bidrag til krigsførelsen fra 1943 gennem
understøttelsen af sabotagen i grunden betød mindre
i det samlede britiske billede end de luftige projekter
på linje med p-planen, organisationen tidligere havde
fremlagt, eftersom sejren på slagmarken nu i reali
teten var et spørgsmål om tid.
Disse overordnede perspektiver lyder nok ikke
særligt dramatisk og er det i grunden heller ikke. De
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dramatiske begivenheder udspillede sig i marken i
Danmark, og da de findes skildret i den eksisterende
litteratur, ofres der ikke mange ord på dem i Knud J.
V. Jespersens fremstilling. Det er et helt rimeligt valg
i en fagbog, som henvender sig til de i forvejen
informerede. Men det betyder, at den alment inter
esserede læser, der køber bogen i forventning om, at
hemmelige arkiver er lig med krudt og kugler, nok vil
blive skuffet.
Bogen er skrevet på opfordring af den sidste fald
skærmschef i Danmark, Ole Lippmann. Efter tidligere
at have udgivet en bog om Den danske Brigade i
samarbejde med Den danske Brigadeforening er
outsideren i besættelsestidsforskningen Knud J. V.
Jespersen så småt ved at opnå status som den histo
riker, veteraner henvender sig til, hvis de vil have
deres organisations historie skrevet på den rigtige
måde. Han må derfor finde sig i, at anmelderen stiller
spørgsmålet, om den foreliggende bog ville være
blevet anderledes, hvis en af de specialiserede besæt
telsestidshistorikere havde skrevet den? Når det
gælder forklaringen og vurderingen af det konkrete
hændelsesforløb, må svaret blive nej. Men måske nok,
når det gælder det, man kunne kalde værkets grund
tone. Hvor Jespersens, i veterankredse ofte angrebne,
kollega Aage Trommer opretholder en kølig distance,
der kunne være det britiske Foreign Office værdig,
overtager Jespersen snarere SOE's synsvinkel og ser
vækkelsen af viljen til modstand som et projekt for
genvindelse af den nationale selvrespekt.
På et enkelt - men væsentligt - punkt kunne jeg
godt have ønsket mig, at forfatteren havde løsrevet sig
mere fra sit SOE-materiale. Forfatteren vurderer
generelt Flemming Muus' overtagelse af ledelsen af
SOE's arbejde i Danmark i foråret 1943 meget højt og
henviser i den forbindelse bl.a. til en redegørelse af
29/5 1943, hvori det angives, at der i perioden fra 3/4
til 12/5 havde fundet 22 større og mindre sabotager
sted i Danmark. Af disse skulle 7 angiveligt være
udført af faldskærmsfolkene selv, mens 13 var udført
af lokale grupper under indirekte kontrol af fald
skærmsorganisationen og med engelsk udstyr (s. 287
f). En sådan grad af engelsk kontrol lyder ganske
enkelt usandsynlig. Sabotagen i Danmark eller i det
mindste i København foreligger grundigt beskrevet i
Esben Kjeldbæks Sabotageorganisationen BOPA
1942-1945 og Jørgen Kielers Nordens Lænkehunde,
der omhandler den første Holger Danske-gruppe.
Havde det ikke været muligt via disse værker at
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undersøge, i hvor høj grad Muus her pynter sig med
lånte fjer ved at tilskrive SOE æren for en sabotage
aktivitet, som organisationens agenter nok kunne
bidrage til effektiviseringen af via forsyningen med
engelsk udstyr, men ikke hverken direkte eller indi
rekte udøve kontrol over?
Til sidst et lille hjertesuk. Knud J. V. Jespersen
har på forunderlig vis haft held til at se kopier af de
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få, men centrale dokumenter, som endnu ikke er
frigivet. Det skulle vel aldrig være SOE Adviseren
Gervase Codwell, der har vist ham dem på trods af
"stedets strenge regelsæt"? Det er i hvert fald, hvad
man som læser må tro. Der er noget hemmelig
drengeklub over det.
Henrik Lundbak

Den reaktionære modernist Pétain
AfAdam Holm, cand.mag., ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet.
Nicholas Atkin: Pétain. Longman Publishers 1998, 238 s.

orårets retssalsdrama i sagen om Maurice
Papons medvirken til deportation af jøder fra
Bordeaux til tyske udryddelseslejre under Anden
Verdenskrig viste, at besættelsestiden fortsat er et
ømfindtligt emne i dagens Frankrig. Også herhjemme
kaster de "fem mørke år" skygger af sig, hvilket Søren
Kam-sagen og afsløringen af F.L. Smidths brug af
tvangsarbejdere i det tysk-besatte Estland vidner om.
Mens de danske eksempler væsentligst drejer sig om
undtagelser, synes der i Papons tilfælde at være tale
om et mere generelt billede af det franske skylds
spørgsmål, som er tæt forbundet med Vichy-regimet.
Den britiske historiker Nicholas Atkins bog
handler ganske vist ikke eksplicit om Vichy, men om
den mand, som mere end nogen anden associeres
med den franske samarbejdspolitik og følgeligt med
efterkrigstidens "Vichy syndrom": Marskal Pétain.
Han stod i spidsen for det sydøstlige Frankrig (ca.
2/5 af landet), som den tyske besættelsesmagt tillod
at eksistere som fri zone fra juni 1940 til november
1942. Hovedparten af bogens ni kapitler behandler
følgeligt Pétains forskellige roller i relation til Vichy:
først som reel politisk leder og "pater patriae”, der
næst som symbolsk samlingspunkt uden egentlige
magtbeføjelser, siden i ufrivilligt eksil i Tyskland, og
endelig som syndebuk for Frankrigs dårlige samvit
tighed. Denne disposition er helt på sin plads. Det
ville være grundløst at inddrage Pétain i Longmans
serie Profiles in Power, der portrætterer en række
historiske lederskikkelser, fra Peter den Store over
Disraeli til Hitler og J.F. Kennedy, hvis ikke hoved
vægten havde været lagt på Vichy-tiden, uagtet at den
kun talte fire år af Pétains lange liv (1856-1951).
Overordnet tegner bogen et billede af en, med
Atkins ord, "ekstremt ordinær mand" i skikkelse af en
obskur officer på mellemniveau, der blev marskal og
senere opnåede mytisk status som sit lands leder.
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Analysen af Pétain suppleres af en bred historisk
skildring, som giver et glimrende indtryk af det fran
ske samfunds udvikling fra midten af forrige århund
rede og frem til begyndelsen på den kolde krig. Trods
den til tider omstændelige afdækning af mindre
begivenhedsforløb og lange opremsning af ligegyldige
person- og stednavne skal Atkin roses for sin søgen
efter et grundtræk i Pétains karakter eller en gennem
gående idé, der kan belyse det rationale, der lå bag
hans politik under krigen: i løbet af de fire år under
fremmed besættelse blev Pétains amputerede Frank
rig kastet ud i kamp mod britiske og frie franske
tropper i de oversøiske besiddelser; hundredtusindvis
af arbejdere blev tvangsudskrevet til den tyske krigs
industri; politiske dissidenter fik hårde straffe og der
blev foretaget omfattende udrensninger i den offent
lige sektor; flere end 75.000 jøder blev sendt til kon
centrations- og udryddelseslejre i Tyskland og Polen;
der var borgerkrigslignende tilstande mellem det
paramilitære politikorps og modstandsbevægelsen.
Det er ikke kendsgerninger Atkin forsøger at mi
nimere. Tværtimod har han et vågent øje for såvel de
barske følger af Vichy-regimets politik som skismaet
mellem Pétains private og offentlige liv: "For de unge
blev han fremstillet som en venlig bedstefader, ikke
en svagelig mand på 84 år, som ikke selv havde nogen
børn. Over for bønderne blev han fremhævet som en
af deres egne, ikke som en mand der foretrak det søde
sydfranske liv og de parisiske saloner frem for sit
fødested i Pas-de-Calais. For katolikerne fremstod
han som et produkt af école libre, den pietetsfulde
marskal; det blev ikke nævnt at han sjældent gik til
messe og i øvrigt havde giftet sig med en fraskilt
kvinde. Soldaterne fik ham at se som den store
patriot, ikke som en kalkulerende og magtlysten
politiker” (s. 206).
Atkin påpeger således dygtigt skyggesiderne af
den propagandamyte Vichy kolporterede om Pétain.
Dog fornemmer man en vis ærgrelse hos forfatteren
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over det, der retrospektivt betragtet må gælde som
Pétains fejlskøn i forbindelse med våbenstilstands
aftalen med tyskerne i juni 1940. Hvis nu situationen
i 1940 havde ført til en total tysk okkupation af
Frankrig, ville Pétains plads i den franske historie
have været som sejrherren fra Verdun, der nedkæm
pede et mindre mytteri blandt franske infanterister i
1917 og sluttede krigen med rang af marskal. Han
ville måske endda have været at finde i kampen for
landets befrielse. Det mener Atkin meget vel kunne
være blevet tilfældet, idet forsvar af nationens kultu
relle værdier og beskyttelse af borgernes sikkerhed og
velbefinden var drivkræfterne bag Pétains hand
linger, ikke bare under de vanskelige krigsår, men i
hele hans aktive virke som soldat og offentlig person.
Atkin når frem til, at Pétains intentioner med at
forhandle med tyskerne var om ikke ”uskyldige”, så
dog et udslag af hans ønske om at virke for fædrelan
dets bedste. Man bør imidlertid ikke foranlediges til
den opfattelse, at Pétains definition af hvem der hørte
til i nationen, var altfavnende. Det handlede om
bestemte værdier.
Pétain, som blev født på landet i det nordvestlige
Frankrig, var i forfatterens udlægning nærmest dis
poneret for en organisk og agrar indstilling til livet,
som han idealistisk overførte på nationen og senere
ophøjede til politisk ideologi under sit lederskab af
Vichy. Pétains værdier var grundlæggende et produkt
af det 19. århundrede. Hans opdragelse, skolegang og
indledende karriere inden for hæren - hans formative
erfaringsrum - fandt sted i et delvist ”præ-moderne”
univers, hvilket satte et umiskendeligt og vedvarende
præg på mange af hans holdninger.
At betegne anden halvdel af 1800-tallet som præ
moderne gælder naturligvis ikke for den generelle
samfundsudvikling. Denne periode var kendetegnet
ved en stigende industrialisering, udbredelse af tek
nologiske innovationer, øget kommercialisering,
heftig urbanisering og skift i det demografiske møn
ster, med alt hvad det indebar af politiske, sociale og
økonomiske spændinger og kulturelle eksperimenter.
Pétain indtog en konservativ holdning til disse
frisættende strømninger. Ganske vist var han ikke
modstander af militærteknologiske fornyelser og kan
således ikke henregnes til den del af officerskorpset,
der helt frem til udbruddet af Den store Krig holdt
fast på kavalleriangreb og konventionelle former for
strategi. Atkin påpeger, at Pétain adskillige år inden
den udmarvende skyttegravskrig blev en realitet,
havde slået til lyd for indførelsen af maskingevær,
pigtråd og skyttegrave! På den måde, mente Pétain,
kunne man begrænse tabet af egne tropper og samti
dig tilføje den formodede traditionelt tænkende fjen
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de svære tab. I militære kredse vandt han ry som en
officer, der i særlig grad kærede sig om sine soldater
og i 1916 under Verdun blev han kendt i pressen som
den ”humanistiske” general, fordi han udviste tilbage
holdenhed med angreb i ”ingenmandsland” og i øv
rigt flere gange personligt inspicerede de mudrede
løbegrave.
Progressiv kan man dog næppe kalde Pétains ind
stilling, snarere patriarkalsk. Den alfaderlige figur,
han søgte at fremstå som, havde rødder tilbage til det
forrige århundredes begrebsliggørelse af den stærke
og retfærdige leder. Ethvert anslag mod lederens for
ordninger blev tolket som en trussel mod det indre
sammenhold. Dette er et aspekt, som Atkin nøjere
søger at afdække i relation til den politik, Pétain lagde
for dagen under Vichy. For at undgå yderligere tysk
indflydelse på den førte politik måtte der ydes ofre.
Som i Danmark blev det i første omgang kommuni
sterne, der i bogstaveligste forstand stod for skud.
Mange franske kommunister blev udleveret til tyske
henrettelsespelotoner oven på en serie attentater mod
tyske officerer i efteråret 1941. Hellere slippe af med
moskoviterne end at lade værnemagten dræbe gode
franskmænd i flæng synes at have været devisen.
I Pétains univers var det først og fremmest de re
volutionære kommunister og de pacifistiske sociali
ster som med deres internationalisme og intellektua
lisme udgjorde en fare for den samfundsmæssige
stabilitet. På samme måde, som Pétain havde sat
hårdt ind imod mytteristernes sovjetter i 1917, øn
skede han oprettelsen af et ordenssamfund bygget op
om stat, kirke og militær. Disse holdninger ses at væ
re inspireret af tænkere som Maurice Barrés og
Charles Maurras, begge kendte anti-Dreyfussarder og
ledende intellektuelle skikkelser inden for stærkt høj
reorienterede kredse. Deres radikale konservative
ideer, som fik stor indflydelse ikke bare på Pétain og
ligesindede franskmænd, men også på fremtrædende
europæiske højreintellektuelle som englænderen
Wyndham Lewis, italieneren Gabrielle d'Anunzio og
danskeren Harald Nielsen, var i hovedsagen en kritik
af det parlamentariske system, af demokratiet og af
storkapitalen; kort sagt, en antiliberalistisk tænkning,
der vendte sig imod ”ideerne fra 1789”.
Pétain var ikke royalist, men antiparlamentarisk
republikaner. Politiske partier betragtede han fuld af
foragt som årsagen til nationens splittelse. Et stærkt
folk må være et enigt folk, var den enkle maksime.
For at frembringe eller genskabe styrken i folkemas
sen skulle der indføres hård disciplin og autoritær
lydighed; den fordærvede moral skulle kureres
gennem religion, og historieundervisningen skulle op
prioriteres i skolernes curriculum; familien og de
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nære omgivelser skulle dyrkes pä bekostning af det
forlorne ethos om en universel samfundspagt, som
var udsprunget af 1700-tallets liberale oplysningstan
ker. Der var tale om en koncentrisk samfundsbe
tragtning, som er typisk for værdikonservatismen;
familien er omgivet af landsbyfællesskabet, kirken og
skolen, og uden for sognet findes den store verden i
form af nationen, øvrigheden og militæret. Institutio
ner man er opdraget til agte i sine nære livsverden.
For Pétain var det en idealtilstand, der skulle om
sættes i praksis. Sloganet ”Travail, Famille, Patrie”,
som udgjorde den ideologiske hjørnesten i Vichys
såkaldte ”nationale revolution” udtrykte negationen
af den franske revolutions velkendte triptykon:
”Liberté, Egalité, Fraternité”. Vichys overførelse af
Barrés’ og Maurras’ tanker viser et slægtskab med
højreradikalismens grundforestilling om arbejdet
som en frihedsskabende kraft, en forestilling der giver
mindelser om inskriptionen over indgangen til mange
koncentrationslejre: Arbeit machtfrei. Vichys fami
lie- og fædrelandsidealer svarer ligeledes godt til
måden de blev udtrykt i samtidige højreautoritære
stater, som f.eks. Francos Spanien, Salazars Portugal
og Grækenland under oberst Metaxas (1936-1940).
Bogens styrke er, at den formår at opridse den
idémæssige forudsætning for Vichy. Der var et ele
ment af pragmatisme over den franske politik, som
groft sagt handlede om politisk overlevelse og be
skyttelse af nationale særinteresser. Men i tilgift var
Pétain-styrets politik motiveret af et ideologisk
projekt. Den konfliktplagede Tredje Republik skulle
stedes til evig hvile og erstattes af et konservativtautoritært, men ikke fascistisk, folkefællesskab. Det
lykkedes et stykke af vejen. I de første par år af krigen
”nyindrettede” Vichy-bureaukraterne, heriblandt en
ung Francois Mitterand, alle områder af samfundet i
retning af det ønskede. Der var tale om en fransk
”gleichschaltung”, hvor alle potentielle modstandere
af den ”nationale revolution” blev fjernet fra deltagel
se i samfundslivet. Blandt den brede befolkning var
der længe tilslutning til denne politik, og Pétain var
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populær i det meste af Frankrig helt op til den alliere
de invasion i juni 1944, til trods for at vareknapheden
var mærkbar allerede tidligt i besættelsen, og inflati
onen var den højeste i Vesteuropa. Frankrigs ”frel
ser”, en betegnelse Pétain gerne tog på sig, blev han
ikke, og Vichys ”skjold” mod tyske overgreb fungere
de kun delvist og det alene for visse befolkningsgrup
per. De indrømmelser, Pétain og ministerpræsident
Laval håbede på at opnå fra tyskerne, blev ikke
opnået. I lyset af den fejlslagne politik blev han efter
krigen dømt til døden for forræderi mod nationen, en
dom, der imidlertid blev omstødt af Charles de
Gaulle, hvorefter Pétain blev forvist til île d' Yeu. Som
Atkin bemærker, var det et klogt træk af de Gaulle
over for sin gamle foresatte fra Hærens Overkom
mando. En anden og hårdere dom ville, givet den
udbredte popularitet Pétain havde nydt i befolknin
gen, have været at jage kniven direkte ind i hjertet af
den franske sjæl. Det var tydeligt for enhver, at Pétain
ikke sympatiserede ideologisk med nationalsocialis
men. Han var derimod repræsentant for et udbredt
sæt af holdninger, som også de Gaulle var rundet af.
Den straf Pétain i virkeligheden blev tilkendt, var ikke
rettet mod hans ”nationale revolution” - Atkin på
peger forsigtigt, at 1950'ernes franske samfund med
dets kommunistforskrækkelse og patriotisme ikke var
synderlig forskellig fra Pétains idealer - men mod den
omstændighed, at virkeliggørelsen af dette projekt
afhang af Tysklands stilling i krigen.
Forskere og studerende med særlig indsigt i og
interesse for nyere fransk historie vil næppe finde ny
viden i Atkins bog, der hovedsagligt bygger på sekun
dærlitteratur. Dog er bogen forsynet med en god
kommenteret bibliografi. For folk med en almen
interesse i besættelsestidens temaer, især de kom
plekse af slagsen, er der dog noget at komme efter,
idet bogen rummer stof til eftertanke (måske især for
danskere), både i forhold til samarbejdspolitikkens
former og hensigter, og i forhold til skabelse og
demontering af historiens myter.
Ada 771 Holm

Nationalismens kultur
Af Peter Henningsen, cand.mag., ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Kobenhavns Universitet.
Bjarne Stoklund (red.): Kulturens nationalisering. Et
etnologisk perspektiv på det nationale. Museum Tuscula-
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T\/T ed udgangspunkt i den svenske etnolog Orvar
-LVJ. Lofgrens begreb The nationalisation of Ciilture har den tidligere professor ved Institut for
etnologi, Bjarne Stoklund, samlet en kreds af for-
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trinsvis yngre etnologer omkring sig, og sammen har
de fremlagt en række bidrag til belysningen af natio
naliseringsprocessens kulturelle perspektiver i
Danmark i det 19. og 20. århundrede. Med national
iseringsbegrebet menes, ifølge redaktøren, “den
proces, hvorved kulturen gøres national, bliver bærer
af nationale budskaber og retter sig ind efter nation
ale skillelinier. Og dette kan anses for at være ka
rakteristisk for et afgrænset kapitel i Europas kultur
historie, som går fra slutningen af 1700-tallet og frem
til i dag” (s. 7).
Antologien indledes med et instruktivt kapitel af
redaktøren selv, hvori han nøgternt og klart redegør
for, hvordan man skal forstå denne nationalise
ringsproces og hvorledes idéen om det nationale
udvikledes i Danmark. I forbindelse hermed kommer
han også ind på nationalismeforskningen generelt,
som han kortfattet og velskrevet gør rede for. I de
moderne nationale kulturer indgår der ofte ældre
etniske eller kulturelle traditioner, og det er netop
etnologernes opgave, mener Stoklund, “at analysere
den proces, hvorved elementer fra “den gamle ver
den” fra naturen, fra historien eller fra dagliglivet
vælges ud, tillægges ny betydning og bygges sammen
til et nyt kulturelt system” (s. 11). Således er bogens
tema altså slået an.
I det første bidrag undersøger Tine Damsholt den
skiftende betydning af begrebet “folk” med ud
gangspunkt i to forskellige opfattelser - den politiske
og den kulturelle - som også kan beskrives som
henholdsvis den patriotiske og den nationale. I den
patriotiske opfattelse er folket en statslig ressource,
der skal oplyses og opdrages, således at det bedre kan
bidrage til landets opkomst. Det er denne opfattelse
vi først og fremmest møder i oplysningstiden og i de
mange almueskrifter fra slutningen af det 18. og
begyndelsen af det 19. århundrede (f.eks. i Landhus
holdningsselskabets 19 amtsbeskrivelser), mens den
nationale opfattelse af begrebet tillægger folket
selvstændig værdi og betydning og betragter folket
(læs: bonden) som selve nationens kulturelle grund
pille. I øvrigt en opfattelse, der i høj grad fandt
næring på de mange grundtvigske folkehøjskoler og
særligt blandt folk som H. F. Feilberg og Poul Bjerge.
Tine Damsholts bidrag er både velskrevet og interes
sant, men skæmmes dog i nogen grad af hendes
forkærlighed for begrebet diskurs. I forskellige
gradbøjninger optræder det ikke mindre end 73
gange i en tekst på kun 30 sider.
Det andet og det sjette bidrag leveres af Stoklund
selv, som her skildrer bondegårdsforskningen i et
nationalt perspektiv samt de store verdensudstillinger
i slutningen af 1800-tallet. Bondegårdsforskningen
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var omkring år 1900 i høj grad præget af diskus
sionen om tysk vs. dansk i sønderjysk byggeskik, og
forskellige forskere forsøgte med skiftende held at
påvise de forskellige gårdtypers nationalitet. Den
bagvedliggende dagsorden i debatten gik på, hvorvidt
man på baggrund af byggeskik kunne sige, om de
sønderjyske bønder egentlig var tyske eller danske:
var f.eks. Frilandsmuseets gård fra Ostenfeld i Slesvig
et eksempel på gammel dansk eller på gammel tysk
byggetradition? Hvor skulle den nationale (og kul
turelle) grænse trækkes? Den forsker, der kunne
påvise enten det ene eller det andet, bar således ved
til det nationale spørgsmål i Sønderjylland.
De store verdensudstillinger kan på linie med
bondegårdsforskningen ses som indslag i den natio
nale debat: disse udstillinger, der startede som en
slags show-off af de deltagende landes industrielle
formåen, svingede i sidste halvdel af 1800-tallet mere
og mere over til at blive nationale manifestioner af,
hvor gammel, hæderkronet og ærværdig det enkelte
lands nationale kultur var. Udstillingerne brugtes
således til at definere national egenart over for de
andre deltagende nationer snarere end til at fremvise
nye industrielle produkter.
Edith Mandrup Rønn skildrer i sit bidrag
1920'ernes og 1930'ernes racehygiejne, hvis formål
var at sikre en befolkning af “god kvalitet”, hvorved
man ville undgå, at nationens intelligensniveau blev
sænket på grund af “ikke-egnede” individers for
plantning. Man skulle i stedet stræbe efter en renere
og mere nordisk race, og dette skulle gøres ved at
begrænse mentalt handicappedes muligheder for at
avle børn. Rønn tager i sin undersøgelse særligt
udgangspunkt i forfatteren Johannes V. Jensens
hyldest-jeremiader til det danske folk og hævder, at
den egentlige forskel på dansk og tysk racehygiejne i
virkeligheden var tyskernes langt større effektivitet og
deres “besiddelse af den “nordiske ånd”, som i så høj
grad efterlystes i Danmark i de første årtier af dette
århundrede” (s. 79).
Mikkel Venborg Pedersen skildrer nationale følel
ser i et mikro-perspektiv ved at analysere mod
sætningen mellem de dansk indstillede bønder og de
slesvig-holstensk indstillede hoffolk i det lille fyr
stendømme Augustenborg på Als, og han mener, at
brugen af det nationale i virkeligheden var ret funk
tionelt bestemt, idet de tysksindede hoffolk havde alt
at tabe ved Slesvig-Holstens indlemmelse i kongeri
get, mens de danske bønder derimod havde alt at
vinde. Den ene eller den anden ideologi var således
funktionelt bestemt af de enkelte grupperingers
individuelle cost-benefit-anaïyser.
Inge Adriansen gennemgår Dannebrogs historie
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som statsligt og folkeligt symbol og skildrer de danske
flagskikke gennem de sidste 150 år. Fra at være
symbolet på staten og kongemagten blev Dannebrog
gradvis til et symbol på ægte national danskhed og
kolonihavehygge. Flaget symboliserer således ikke
længere staten, men folket. Men hvad gør man så, når
det moderne danske folk ikke længere alle har samme
baggrund, samme værdier, religion og/eller taler
samme sprog? Kan Dannebrog så stadig samle os alle
under sin ærværdige skygge? Adriansen virker
skeptisk på dette punkt, idet hun mener, at Danne
brog er kommet under et stigende pres i 1990' erne.
Flaget symboliserer dog stadigvæk noget, “der foregik
- og fortsat foregår - i folks hoveder og hjerter” (s.
136).
I bogens resterende bidrag skildrer Mette Skougaard den dansk-tyske strid om Ostenfeldgården i
Slesvig, Peter Dragsbo tager Ballum Slusekro og den
slesvigske hjemstavnsstil under behandling, Niels
Kayser Nielsen undersøger de nordiske landes idræt
og nationsdannelse og beskriver malende, hvorledes
det stadig er tilladt at udvise uhæmmet national
selvbevidsthed under sportsarrangementer - især ved
fodboldbegivenheder. Sportens verden er vel det
eneste sted, der er tilbage, hvor det endnu ikke er
blevet politisk ukorrekt at svælge i danskhedens
symboler (måske lige bortset fra partikongresserne
hos Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet).
Antologien slutter af med et bidrag om den dansk
amerikanske by, Solvang i Californien, som Anders
Linde-Laursen har besøgt og beskrevet. I et tanke
vækkende bidrag argumenterer han for, at selvom der
ikke er meget oprindeligt dansk tilbage i Solvang, så
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er dette reelt en fordel for de nuværende dansk
amerikaneres (og deres efterkommeres) identifika
tion med det danske: hvis f.eks. kulturen og dermed
også sproget mv. havde været virkeligt dansk i
Solvang, så havde de nuværende efterkommere
nemlig ikke kunnet forstå en pind af, hvad der
foregik, hvilket ville betyde, at de ville blive
fremmedgjorte over for byen og dens image. Men da
Solvang netop har omdefineret danskheden i over
ensstemmelse med amerikansk smag og tradition,
bliver det muligt for efterkommerne at forstå (eller
tro, at de forstår), hvad det vil sige at være dansk.
Skønt bidraget er en smule skæmmet af lidt for
mange “frække” kulturvidenskabelige udtryk, der
snildt kunne have været udeladt, er Linde-Laursens
tese ikke desto mindre ganske interessant.
Alt i alt må man sige om bogen, at der er mange
slags kød i den fricassé og de enkelte bidrag veksler
meget i kvalitet og omfang. Bedst er redaktørens egne
bidrag, men også Tine Damsholts, Inge Adriansens og
Anders Linde Laursens artikler er både velskrevne og
tankevækkende, omend den sidste er lige lovligt vel
garneret med frække ord. Under alle om
stændigheder er bogen dog anbefalesværdig for
nationalismeinteresserede læsere, idet den supplerer
de gængse politiske perspektiver med kulturelle
synspunkter: nationalisme er nemlig i højeste grad et
kulturelt fænomen, hvilket denne bog giver flere
smagsprøver på.
Peter Henning sen

En diplomatiets Don Quixote
Af Rasmus Mariager, cand.mag., ph.d.-stipendiat ved Institutfor Historie, Københavns Universet.

Jensen var de Frie Danske blandt andet repræsen
teret ved så prominente navne som gesandten Henrik
Kauffmann, politikeren John Christmas Møller,
en danske FN-diplomat Povl Bang-Jensen er en modstandsmanden Thomas Døssing og gesandten
sagnomspunden skikkelse i det danske diplo Eduard Reventlow. Som løst tilknyttet medarbejder
på gesandtskabet og som erklæret og tidlig mod
matis historie. Skønt Bang-Jensen aldrig formelt var
ansat af Udenrigsministeriet, opnåede han at blive stander af regeringens politik var Bang-Jensen en
Henrik Kauffman ns højre hånd på gesandtskabet i outsider i dansk diplomati. Men i øvrigt var samar
Washington under besættelsen 1940-45. Bang-Jensen bejdet med Kauffmann så stærkt, at Bang-Jensen
hørte dermed i krigsårene til blandt den gruppe af frie forblev Kauffmanns nærmeste medarbejder på
danske i udlandet, der arbejdede aktivt på at få gesandtskabet i de første år efter befrielsen.
I 1948 vakte Bang-Jensen på ny opsigt, men
Danmark placeret i de allieredes lejr. Foruden BangBo Lidegaard: Den højeste pris. Povl Bang-Jensen og FN
1955-59. Samleren 1998. 270 s., illustreret, 268 kr.
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denne gang i forbindelse med årets Påskekrise.
Baggrunden var, at han i foråret 1948 forelagde Hans
Hedtoft-regeringen en “hemmelig analyse”, hvori han
fremhævede, at den mest effektive måde, hvorpå
Danmark kunne skærme sig imod et eventuelt
sovjetisk angreb, var ved at melde klart ud til fordel
for vestmagterne i den eskalerende Kolde Krig.
Derved ville det stå klart for Kreml, at såfremt Sovjet
angreb Danmark, måtte det forvente et modangreb
fra vestmagterne. Da regeringen ikke umiddelbart
reagerede på rapporten, foreviste han den for en
række danske, forhenværende modstandsfolk, der var
knyttet til regeringens opposition. Rygtet spredtes
som en steppebrand, at Sovjetunionen stod overfor at
angribe Danmark. Det skabte en panisk frygt over
hele landet - herunder i regeringen. Men der var altså
kun tale om et rygte, og Sovjet angreb som bekendt
aldrig Danmark. Efter krisen henvendte Hedtofts
upolitiske udenrigsminister Gustav Rasmussen sig til
Kauffmann og gjorde klart, at Bang-Jensens dage i
den danske udetjeneste var talte. Der var ingen tvivl
om Bang-Jensens dygtighed, men væk, det måtte han.
Det var ikke de ord, der blev benyttet, men det var
tydeligvis essensen af henvendelsen.
11949 søgte Povl Bang-Jensen derfor ansættelse
i De Forenede Nationer. På trods af en vis skepsis hos
den norske generalsekretær Trygve Lie, fik BangJensen stilling som Senior Political Officer i Depart
ment for Political and Security Council. Det var en
“central, men ikke meget fremtrædende stilling”, der
afspejlede de “forbehold overfor Bang-Jensen, som
hans optræden under Påskekrisen havde skabt blandt
ledende skandinaviske socialdemokrater” (s. 27).
Hvis FN imidlertid troede, at denne “ikke meget
fremtrædende stilling” ville skabe ro omkring BangJensen, troede det fejl. I 1956 og 1957 blev verden
vidne til den ungarske opstand med efterfølgende
sovjetisk invasion, ligesom det var perioden for
Suezkrisen med franske og britiske bombeangreb på
Nassers Egypten. Bang-Jensen var gennem sit
arbejde i FNs sekretariat stærkt optaget af Un
garnskrisen, som han fandt, FN engagerede sig for
lidt i. Det kom til en konflikt med FNs ledelse, og i
november 1959 blev Bang-Jensen fundet skudt i Alley
Pond Park i New York. Det er netop disse sidste firefem år i Bang-Jensens liv samt omstændighederne
omkring hans død, som historikeren Bo Lidegaard
har sat sig for at undersøge. Det er historien om en
dansk FN-diplomats skæbnesammenfald med det
tragiske udviklingsforløb i Ungarn og med én af den
Kolde Krigs mest højspændte, dramatiske og mest
farlige kriser i Mellemøsten.
Lidegaard motiverer undersøgelsen med de mu
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ligheder, der er opstået for at analysere Povl BangJensens arbejde i FN som følge af den Kolde Krigs
afslutning. Forhold omkring Ungarnskrisen er siden
1989 blevet nyvurderet. Institutions- og privatarkiver
er blevet tilgængelige. Tidsafstanden til begiven
hederne muliggør tolkninger, der før var vanskelige at
foretage. Alligevel lover Lidegaard, at bogen ikke
giver det fulde og hele billede af omstændighederne
omkring Bang-Jensens død. Billedet forbliver frag
mentarisk (s. 11-14). Og det har han ret i, for selv om
Lidegaard har skrevet en elementært spændende og
særdeles velformuleret biografi, hænger konklusionen
i luften. Hvem myrdede Bang-Jensen og med hvilken
motivation? Var det selvmord? Det får vi ikke noget
endeligt svar på. Og det er ærgerligt, for Lidegaard er
manden, der kunne komme tættere på disse spørgs
mål end nogen anden med det arbejde han her har
fremlagt. En af bogens svagheder ligger i, at Lide
gaard allerede fortalte essensen af historien om BangJensen og FN i disputatsen I kongens navn. Henrik
Kauffmann i dansk diplomati 1919-1958 (Samleren
1996, s. 526-548). En af bogens styrker ligger imid
lertid i, at Lidegaard fortjenstfuldt præsenterer
resultaterne af nyere internationale undersøgelser om
Ungarnsopstanden for et dansk publikum, og at han
i øvrigt giver et spændende og væsentligt indblik i den
Kolde Krigs kompleksitet i sidste halvdel af 1950erne,
herunder FNs rolle i den Kolde Krig.
Bogen er disponeret i seks hovedkapitler foruden
en prolog og en epilog. Afslutningsvis følger et afsnit
med en nyttig kronologisk oversigt, en personoversigt
med biografiske skitser, en arkivfortegnelse, slut
noter, en oversigt over anvendte kilder og litteratur
samt et stikordsregister (s. 253-279). Bogens ydre
fejler bestemt intet, ligesom den er behagelig fri for
sjuskefejl og andre skavanker.
Efter indledningen og motivationen præsenteres
læseren for Povl Bang-Jensens livsforløb frem til
Anden Verdenskrig, hans ophold på gesandtskabet
under krigen samt forløbet omkring Påskekrisen 1948
(s. 15-33). Afsnittet er i al overvejende grad baseret på
Lidegaards disputats især siderne 152-351, 448-462.
Derpå redegør forf. for Ungarnsopstanden i 1956 og
1957 (s. 35-99). På baggrund af især ungarske under
søgelser foretaget efter 1989 skildres opstanden i
hovedtrækkene, den ungarske regerings håndtering
af situationeiTsamt ikke mindst de sovjetiske overve
jelser i forbindelse hermed. Lidegaard viser, hvordan
Sovjetunionens politik i Ungarnsspørgsmålet omfor
muleredes i lyset af Storbritanniens og Frankrigs
angreb på Egypten i 1956. Faktisk havde Kreml
besluttet sig for ikke at invadere Ungarn trods op
standen. Det hang sammen med Sovjetunionens ny
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reformlinie under Khrusjtjov. Frem til den 31. okto
ber 1956 var det Sovjets ambition at tillade reformer
i Ungarn - inden for rimelighedens grænser. Da
Storbritannien og Frankrig den 31. oktober 1956
angreb Egypten og landsatte tropper ved Suez, vendte
Kreml imidlertid pä en tallerken og iværksatte
invasionen af Ungarn. “Hvis vi lader tingené gå deres
gang, vil Vesten sige at vi enten er dumme eller svage
- hvilket er én og samme sag” - udtalte Khrusjtjov.
Sovjet invaderede og knuste al modstand med ka
noner, tanks,' bål og brand. Alt imens sendte de
ungarske oprørere desperate nødråb via radio til det
fri Vesten. Men fraset fremsendelse af lidt humanitær
nødhjælp foretog Vesten sig stort set intet. Det er en
hjerteskærende historie, hvor Lidegaards fortæller
talent kommer til fuld udfoldelse.
Samtidig udreder Lidegaard, hvordan FNs anden
generalsekretær, svenskeren Dag Hammarskjölds,
valg af at satse på en diplomatisk løsning i Suezkrisen
betød, at FN måtte indtage en passiv stilling i Ungarn.
Selv om de to spørgsmål ikke formelt var relaterede,
ville en fordømmelse af Sovjets handlinger i Ungarn
blive opfattet som ideologisk krigsførelse mod Kreml,
hvilket ville svække Sovjets vilje til at finde en løsning
i Mellemøsten. Og heri lå FNs problem. Det syntes
umuligt for FN at opnå succes i begge spørgsmål.
Chancerne for at finde en diplomatisk udvej på kon
flikten i Mellemøsten var betydeligt større, end for at
finde en diplomatisk udvej i Ungarn, blandt andet
fordi Sovjet havde et godt argument i, at Storbritan
nien og Frankrigs angreb på Egypten var parallelt til
Sovjets invasion af Ungarn. Derfor satsede Ham
marskjöld på en diplomatisk aktion i Suezkrisen.
Hammarskjöld satsede rigtigt: konflikten i Mellem
østen blev løst, hvilket betød, at FN opnåede en ny,
stærk status som international mægler. Men Ungarns
befolkning tabte og forblev frem til den Kolde Krigs
ophør under sovjetisk dominans.
I kapitlerne om “Konflikten” (s. 101-166), “Op
gøret” (s. 167-188), “Processen” (s. 189-201) og
“Obduktion” (s. 203-228) analyserer Lidegaard Povl
Bang-Jensens arbejde i FN i forbindelse med Un
garnskrisen, afskedigelsen fra FN samt omstæn
dighederne omkring hans død. Hvor det foregående
kapitel var en strukturorienteret skildring af Un
garnskrisen og det internationale samfunds håndte
ring heraf, skifter bogen nu til en personorienteret
tilgang. Fra nu af står Bang-Jensen i centrum - men
i lyset af den solide analyse i kapitlet om Ungarnsopstanden og de internationale reaktioner. Det skildres
på baggrund af kildestudier foretaget i blandt andet
Danmark, USA og Ungarn hvorledes Bang-Jensen
gennem sit arbejde i FNs særlige komité for det
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ungarske problem fandt det helt uacceptabelt, at FN
valgte at satse på en løsning i forbindelse med Suez
krisen, og at dette betød, at FN måtte forholde sig
temmelig passivt i Ungarsspørgsmålet. Bang-Jensen
fik en mistanke om sovjetisk infiltration af FNs
øverste ledelse, og han mente delvis at kunne forklare
FNs passive holdning som følge sovjetisk pression
mod Dag Hammarskjöld personligt. Endvidere var
det hans opfattelse, at infiltrationen strakte sig ind i
den amerikanske efterretningsorganisation CIA.
Bogen udspiller sig i perioden med den paniske og
hysteriske antikommunisme - McCarthyism en.
Konkret udviklede konflikten sig på den måde, at
Bang-Jensen i FN havde til opgave at indsamle op
lysninger om den sovjetiske invasion i Ungarn
gennem interviews med folk, der var nået at flygte ud
af landet. Mange af de interviewede var bange for at
få deres navne udleveret til sovjetiske og østeuro
pæiske diplomater. Derfor lovede Bang-Jensen de
interviewede anonymitet, og at navnene således ikke
blev udleveret til andre FN-diplomater. Da konflikten
med FN var tilspidset, krævede FN navnene på de
interviewede personer udleveret. Dette modsatte
Bang-Jensen sig - blandt andet begrundet i hans
manglende tillid til Dag Hammarskjöld. Udgangen på
spørgsmålet blev, at Bang-Jensen den 24. januar 1958
sammen med den amerikanske diplomat og advokat
Adolf Berle afbrændte listen med navnene på de
interviewede personer på FN-bygningens tag med
udsigt over Manhattan i New York. Men konflikten
handlede ikke længere om Ungarn, om Bang-Jensen
eller om vidnelisten. Det var lykkedes Bang-Jensen at
drage Dag Hammarskjölds personlige integritet i
tvivl, og det kunne Hammarskjöld ikke leve med.
Efter at Dag Hammarskjöld med hjælp fra blandt
andet Kauffmann havde gjort alt for at fa en mindelig
udgang på sagen, endte det med en afskedigelse fra
FN. Den danske regering blev inddraget i sagen,
ligesom der udviklede sig en offentlig debat i Dan
mark. Bang-Jensen fastholdt sine anklager. Mange i
samtiden mente vist, at Bang-Jensen var blevet
paranoid og psykisk ustabil.
På et tidspunkt lod Bang-Jensen formulere et
brev, hvori han erklærede, at han aldrig ville kunne
finde på at begå selvmord. Det var imod hans natur.
Brevet var motiveret af Bang-Jensens kone, der
begyndte at frygte for sin mands liv. Den 26. novem
ber blev han fundet skudt i Alley Pond Park i New
York. Lidegaard diskuterer spørgsmålet om drabet var det mord eller selvmord? Hvis det var mord, var
det så Sovjet, USA, FN eller en fjerde part, der havde
taget livet af Bang-Jensen - og hvilke interesser havde
de forskellige parter i hans død. Desuden diskuterer
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Lidegaard, i hvor høj grad Bang-Jensen faktisk havde
ret i sine beskyldninger mod FN, Dag Hammarskjöld,
CIA og andre. Desværre giver Lidegaard blot nogle
kvalificerede bud på disse spørgsmål. Ja, spørgsmålet
om hvem der tog livet af Bang-Jensen antydes blot.
Klare, entydige svar er der ikke tale om. Og det er vel
bogens svaghed. At den omvendt ikke forcerer nogen
tese igennem, er på den anden side dens styrke.
Alt i alt er det undertegnedes opfattelse, at Lide
gaard gav den væsentligste information om BangJensens skæbne i disputatsen om Kauffmann. Der er
undertiden tale om genbrug - og i bøgernes respektive
(del)konklusioner er der punktvis tale om direkte

sproglig overensstemmelse (sml. Den højeste pris s.
232 med I kongens navn, s. 548). Der fremkommer
således ikke megen ny og væsentlig, kildebaseret
information i bogen. Den højeste pris er imidlertid en
aldeles udmærket bog. Den er spændende, og den er
rasende velformuleret, og så bærer den i høj grad
præg af, at Lidegaard er på hjemmebane i analyserne
af det diplomatiske spils præmisser og FNs politik.
Netop dette emne er ellers ganske underprioriteret i
dansk historieskrivning.
Rasmus Mariager

De danske landbrugeres kamp om markedsandele
Af Erik Helmer Pedersen, dr. ph.il., lektor ved Institut for historie, Københavns Universitet

godt afsætningsområde for en ny eksportvare som
dansk ost.
Som de danske landmænd og deres organisatoriske
og politiske talsmænd i optimistiske stunder anskue
a den 2. verdenskrig i 1945 var et afsluttet ka de problemet, ville det bedste være, om der i overens
pitel, forestillede danske landmænd sig akku stemmelse med markedsøkonomiens grundsætninger
rat som deres fædre i 1918, at et udsultet Europa skete
en en international eller i hvert fald vesteuropæisk
rum tid fremover ville efterspørge danske landbrugs arbejdsdeling. Landbrugslande som Danmark og
varer. Krigens ødelæggelser i syd og vest måtte bety Holland skulle producere landbrugsvarer og de øvrige
de, at de lokale landbrugserhverv ville stå over for en lande industriprodukter. Det var og forblev en
langvarig og besværlig genopbygningsperiode. Men ønskedrøm, eftersom de nationale landbrug i de
som i 1918-20 gik det helt anderledes. Maskinalde- enkelte lande stadig havde politisk indflydelse nok til
ren med dens masseopbud af traktorer, maskiner og at få grænsebommene lukket ned for import af
kemiske hjælpemidler afhjalp hurtigt de værste for danske landbrugsvarer.
syningsvanskeligheder, omend der i lande som Tysk
I 1930'ernes begyndelse havde der med den
land og Østrig ikke ligefrem var overflod af fødemid schweiziske landbrugsøkonomen professor E. Laur
ler.
som idémand været tanker fremme om at etablere en
Som i 1930'ernes begyndelse måtte de danske slags markedsopdeling mellem effektive landbrugs
landbrugsorganisationer da i et tæt samarbejde med eksportører som Danmark og Holland på den ene side
de politiske myndigheder udtænke forskellige støtte og de mindre veludviklede landbrugslande rundt om
foranstaltninger over for de markeder, hvor det vel i Europa på den anden. Det måtte de danske landkendte krav om national selvforsyning påny blev gjort brugsorgansiationer på det skarpeste afvise, fordi en
gældende over for importen af billigere danske land markedsopdeling pr. definition måtte indebære en
brugsvarer.
begrænsning af den danske eksport.
I forhold til det engelske hovedmarked baseredes
Omkring 1950 kom tanken om en markedsopde
eksporten af de to hovedvarer smør og bacon på lang ling påny på bane, og denne gang i form af en række
tidskontrakter om faste mængder til aftalte priser. udspil fra fransk og hollandsk side, katalogiseret
Det gav nok stabilitet i produktionen, men også for under den alt- og intetsigende overskrift "Den grønne
holdsvis lave priser. Hvad angår det næststørste mar plan". Anders Thornvig Sørensens bog, en omarbejd
ked, det tyske, var forholdene i de første efterkrigsår ning af hans speciale ffa Historisk Institut ved Aarhus
ret kaotiske, men overtid fik man etableret et ganske Universitet, handler om den danske stillingtagen til
disse overvejelser, idet han gerne vil se dem som et
Anders Thornvig Sørensen: Et spørgsmål om suverænitet?
Danmark, landbruget og Europa, 1950-53. Landbohistorisk
Selskab 1998,162 s.
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forspil til oprettelsen af De Seks eller Fællesmarkedet
i 1957.
Hans tilgangsvinkel er en "kildenær analyse", som det
udtrykkes, af de forhandlingsreferater og andet
arkivalsk materiale, som belyser den holdning, de
store landbrugsorganisationer og de dertil sluttende
politiske myndigheder indtog over for disse tanker, så
luftige de end måtte forekomme danske aktører.
Grundlæggende ønskede de danske landbrugsorgani
sationer at holde døren lidt på klem for dansk delta
gelse i den slags overvejelser, men notabene med den
hensigt at inddæmme evt. skadevirkninger mest
muligt. Erfaringsmæssigt indebar den slags udspil et
nationalegoistisk fanæt ønske om at begrænse den
danske landbrugseksport. Onde tunger ville endda
vide, at franskmændene ville bruge den grønne plan
som dække over et stærkt ønske om at øge eksporten
af franske overskudsprodukter som hvede, sukker og
smør.
Som international referenceramme for sin analyse
bruger forfatteren en række nyere værker af Richard
T. Griffiths, Brian Girvin og Alan S. Milward, ligesom
han forholder sig prøvende over for de resultater, den
afdøde danske historiker Vibeke Sørensen tidligere
har fremlagt om sine studier over Danmarks holdning
til den grønne plan, og hvis vigtigste resultater blev
optaget i et større samleværk, red. af de førnævnte
historikere Richard T. Griffiths og Brian Girvin: The
Green Pool and the Origins of the Common Agricul
tural Policy (London 1995).
I sin konklusion på s. 145ff. erklærer Anders
Thornvig Sørensen sig enig med Vibeke Sørensen i
dennes opfattelse af, at den danske regering omkring
årsskiftet 1952/53 ikke havde landbrugsorganisatio
nernes fulde tilslutning til sine tanker om i nødven
digt omfang at opgive fuld dansk selvstændighed på
landbrugsrområdet, hvis dette kunne hindre etable
ring af en lukket landbrugsblok på kontinentet.
Landbrugsrådet ville for sin del i stedet kræve fuldt
medlemsskab af De Seks' landbrugsfællesskab, mener
såvel Vibeke Sørensen som Anders Thornvig Søren
sen. Nu faldt den grønne plan stendød til jorden ved
en landbrugsministerkonference i Paris 16.-20. marts
1953, så den kom aldrig til at foreligge som andet end
et luftigt tankespind.
Anders Thornvig Sørensen erkender dog, at det er
svært at nå ind til substansen af landbrugets interne
drøftelser om holdningen til den grønne plan, efter
som der ikke synes at foreligge præcise udtalelser
herom. Dog mener han at kunne tyde De danske
Landboforeningers gradvise bøjning imod en mere
positiv holdning til suverænitetesafgivelsen som et
udtryk for formanden, Hans Pinstrups erkendelse af
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landbrugets formindskede indflydelse på dansk
indenrigspolitik. På lidt længere sigt ville danske
landmandsinteresser være nok så godt varetaget af et
overstatsligt, agrarisk domineret landbrugsfællesskab
end en dansk regering, som af hensyn til bybefolknin
gens voksende indflydelse ikke længere ville være
fuldt så lydhør over for en Pinstrups agrariske retorik.
Dette synspunkt har ganske givet noget for sig, men
spørgsmålet er dog, om ikke man overvurderer
betydningen af den danske debat om den grønne
plan. Den kom aldrig på bordet til seriøse forhandlin
ger, eftersom både landbrugsorganisationerne og
regeringen ikke tillagde papiret nogen status som et
seriøst stykke forhandlingspapir. Når de store bran
cheorganisationer med slagterierne i spidsen stadig
væk så deres store muligheder på det britiske marked,
ville det kun være af akademisk interesse at drøfte en
mulig drejning i retning af en kontinental-europæisk
satsning på et så følsomt område som den danske
landbrugseksport.
Man må bestemt ikke overvurdere en Hans Pin
strups landbrugspolitiske indflydelse. Over for
brancherne stod han og landboforeningerne ret svagt,
fordi man ikke rådede over økonomiske ressourcer af
betydning. Det blev efterfølgeren Anders Andersens
store held, at han som magtfuld folketingspolitiker
kom til at råde for den kontante landbrugsstøtte, som
regering og folketing bevilgede et kriseramt landbrug
omkring I960, da Danmark måtte gå omvejen ad De
Syv's frihandelsområde for omsider at nå frem til det
så stærkt efterhigede mål: optagelsen i De europæiske
Fællesskaber.
Anders Thornvig Sørensen har imidlertid på sine
præmisser leveret en god og instruktiv skildring af de
overvejelser, man fra officiel dansk side gjorde sig
omkring landbrugseksportens vanskelige vilkår efter
1950. Det må hilses med tilfredshed, at yngre danske
historikere begynder at kulegrave efterkrigsårene i
dansk politik og samfundsøkonomi. Arbejdede de
daværende ledere ud fra nogle gennemtænkte over
vejelser af strategisk art om Danmarks fremtidige
stilling, eller administrerede de først og fremmest
døgnets politik? Når man læser referaterne fra
forhandlinger omkring den danske landbrugspolitik,
bliver man ofte slået af forbavselse over øjeblikssitu
ationens nærmest bindende karakter. Set i forhold til
den grønne plan indicerer det, at de danske land
brugsledere mest tænkte på at sælge danske land
brugsvarer her og nu og ikke gjorde sig mange tanker
om det danske landbrugs fremtidige rolle i et moder
ne industrisamfund.

Erik Hebner Pedersen

At spå om fremtiden... I
Spontane varseldrømme og drømmetydningsbøger
Mennesker har altid været interesserede i fremtiden. På vej mod et nyt årtusinde ser ”1066” nærmere på
nogle af de metoder, som folketraditionen har kunnet tilbyde den, der ville aflure, hvad fremtiden kunne
byde på.

Af Charlotte S. H. Jensen, mag.art., arkivformidler ved Landsarkivet for Sjælland m.m.

drømme så faderen med en tavle, hvorpå der stod et
rømme er én måde, hvorpå man kan få viden
nummer, tøvede han ikke med at tage til byen for at
om sin fremtid og sin skæbne. Folketraditionen
kender forskellige typer af drømmevarsler. Der få
er fingre i en seddel med netop dette nummer.
En af de største producenter af drømmebøger var
dels de spontane, der kommer helt af sig selv, og dels
de, der opstår efter en særligt tilrettelagt situation.
Julius Strandberg, der dog nok er mere kendt som
udgiver af skillingsviser, primært nyhedsviser. Han
Derimod er "professionelle drømmere", der kan
lavede - efter eget udsagn - selv en hel del af tydnin
drømme for andre, så godt som ukendte i de nordiske
gerne! Strandberg havde ordet i sin magt og vidste,
lande, hvorimod de findes hyppigt i shamanistiske
kulturer.
hvilke strenge han skulle slå på for at vinde gehør hos
En drøm kan ikke altid tages for pålydende. De
sit publikum. I Gamle Ane Blytækkers Drømmebog
personer og situationer, der optræder, må næsten
fra 1879 lægger han allerede i forordet ud med de
mystiske, skæbnetunge vendinger: "Drømme er
altid granskes nøjere og tolkes for at give mening. I
forrige århundrede fandtes en mængde forskellige og
hjerternes måneskin, men da man ikke ser klart i
billige drømmebøger, der sigtede mod at give den
måneskin, er drømmens verden dunkel og deres
spontane drømmer redskaber til at fravriste drøm tydning endnu dunklere”. I Sybilles og Cyprianus
Drømmebog fra 1896 beskriver han drømmen og
mene deres skjulte budskab. På titelbladene kunne
man som regel læse, at bøgerne var flere hundrede år
søvnen som "Nattens Børn" - og enhver ved jo, at
gamle, at de oprindeligt var fundet under mystiske og
man tit skal høre sandheden af børn!
spektakulære omstændigheder, og at de var forfatte
Tydningerne - i både Strandbergs og andre bøger
- er som regel meget skematiske. Man slår alfabetisk
de af en eksotisk munk eller den gamle, kloge Mor-etop under det, man har drømt om og kan så læse, at
eller-andet. Det borgede for indholdets kvalitet.
det med usvigelig sikkerhed betyder, at man vil fx. vil
Et emne, som tidligt optog sindene, var hvordan
få et brev, skal på en rejse, eller kommer til penge.
man kunne drømme sig frem til de numre, som blev
Som regel kan tydningen af bestemte tings tilstede
udtrukket i tallotteriet. Allerede fra lotteriets start i
slutningen af 1700-årene udkom der bøger, som
værelse i en drøm variere betydeligt fra bog til bog.
forklarede, hvordan man kunne omsætte drømmene
Og ikkôsjældent har udgiveren forsynet bøgerne med
til tal. Én bog hævdede fx, at hvis man drømte om at
en lille epilog, hvor han pointerer, at bøgerne selvføl
gelig kun er ment som spøg og tidsforsdriv. Hvis
fange ål, betød det, at man skulle spille på nr. 89 - og
læseren virkelig troede på tydningerne, var det
så fremdeles! Det var imidlertid almen viden, at et
naturligvis udtryk for dum overtro! På den måde
nummer, man havde drømt sig til, var særligt heldigt.
havde udgiveren sin egen ryg fri - og kunne i hvert
Et berømt eksempel fra litteraturen er Gustav Wieds
Tummelumsen, hvis store ønske var at vinde i lotteri fald ikke selv beskyldes for at være overtroisk.
et for at købe sin fædrene gård tilbage. Da han i
Charlotte S. H. Jensen
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