
Kortere anmeldelser

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, IV, 3. bind. Private institutio-
ners arkiver, red: MARTIN LARSEN OG BIRGIT NÜCHEL THOMSEN. 279 s., ill, kr.
200.

De nyttigste arkivpublikationer fra anden halvdel af det tyvende århundrede –
afløserne af Erslevs Haandbog fra 1923 – er de såkaldte »guider«, der summa-
risk opregner arkivfonds og bringer henvisninger til mere detaillerede registra-
turer. Rækken fortsætter ind i det enogtyvende århundrede, i dette tilfælde med
de private institutioner, henved 700 i tallet. 

Og jo, under (Den) Danske Historiske Forening, stiftet 1839, finder man, at der
kan opregnes 18 »arkivenheder«, bestående af forhandlingsprotokoller frem til
1919, korrespondance til 1962 og lidt regnskabsmateriale. Før eller siden vil der
nok blive tale om en supplerende aflevering. Dette gælder ligefuldt for (Det)
Kongelige Danske Selskab For Fædrelandets Historie, stiftet 1745, med kun 32 arkiv-
enheder på så mange år! Forhandlingsprotokoller 1781-1964, Journalsager og
Korrespondance 1747-1969, Regnskaber 1818-1958 og endelig den forjættende
kategori »Andet«. Hvad kan det mon være?

Efter således at have set ind ad egne »vindever«, kan man konstatere, at den
velkendte danske bredde i forenings- og institutionslivet i allerhøjeste grad også
kan aflæses her. Hvad mener man om Danske Skovejeres Merhugstfond, om Komi-
teen af Forældre til Studiegældsramte, om Kronprinsesse Louises Praktiske Husgernings-
skole og om (Den) Sjællandske Jernbanelægeforening? Kun fantasien sætter grænser
for morskaben, hvilket intet ændrer ved den foreliggende publikations brugs-
værdi. Det er nu en gang rarest at kunne forberede sig noget inden det forvir-
rende møde med Rigsarkivets læsesal.

Anders Monrad Møller

SIGURD KVÆRNDRUP: ToIv principper hos Saxo, en tolkning af danernes bedrif-
ter. 358 s., Multivers Aps. Forlag, 1999.

Denne bog er et nyt bidrag til at læse Saxos værk som en litterær tekst, en 
helhed. Sigurd Kværndrup har fulgt med i de sidste tredive års diskussion om
fælles grundtræk i Gesta Danorum, hvor man før i tiden interesserede sig for
enkelte bestanddeles form og kildebaggrund. Man har altid været opmærksom
på kongerækken – hvad Saxo selv understreger i fortalen – men grundlaget for
inddelingen i 16 bøger er først kommet under debat fra 1969. I den forelig-
gende bog har Sigurd Kværndrup yderligere udbygget bøgernes betydning, idet
han mener at der er et bærende element, et symbolsk princip, der holder bogen
sammen, i hvert fald for de første tolv bøgers vedkommende (s.92). Deraf
bogens titel. Det er ikke det samme som et tema undtagen i et par tilfælde som
4. bog. Princippet er her valget, og temaet er Amleds valg af en nedadgående



skæbne, Uffes en opadgående; tema og princip falder sammen. Som oftest er
princippet skjult, sub integumentum, som det hedder i latinske lærebøger, og kun
synligt for »den skarpsindige og grundige læser« som det hedder på s. 28 i for-
bindelse med en beskrivelse af projektet. løvrigt viser principperne »menneske-
lig tænkning... og etisk handling » (s. 21).

Derudover finder Kværndrup et system hvorefter en eller flere bøger danner
en cyklus af tolv konger. Dette system dækkker kun de ni første bøger og kan
ikke genfindes i de sidste syv. Det bestyrker den almindelige deling mellem
sagnhistorien og almindelig historie.

1. bog er kundskabens rige ved hjælp af en yderst kompliceret og sofisticeret
udlægning af de mange elementer, deriblandt både en teoretisk og en mytolo-
gisk præsentation af den nordiske gudeverden, der kan påvises i den ældste
historie fra Dan til Hadings død. I 2. bog er princippet læretiden og slutter den
første kongecyklus med Rolf Krake.

I den anden cyklus omfatter 3. bog kongerne Høder og Rørik – den sidste
har dog væsentlig den rolle at være morfar til Amled der ikke selv er konge 
men en stor dansker. Princippet er her ifølge Kværndrup traditionen, sæd og skik.
I 4. bog er grundprincippet som nævnt valget, i 5. sanserne, hvormed anden kon-
gecyklus er afsluttet. I den tredje cyklus er princippet i 6. bog intervention som
helten Starkad udøver med skarpsindig handlekraft, i 7. bog er det visdommen.
De to sidste kongecykler er dækket af hver sin bog, de tolv konger i 8. bog hol-
des sammen af (metalitterær) erkendelse, 9. bog af forståelse af symbolik. Skønt der
ikke kan påvises flere kongecykler er der også principper for de næste tre bøger:
i 10. bog er det symbolske princip guddommelighedens rige, i 11. formlen for menne-
skelighed og i 12. bog opløsning og genrejsning. – svarende til at de tre bøger repræ-
senterer Fader, Søn og Helligånd efter kristendommens sejr. For bøgerne 13 ti1
16 kan forfatteren ikke finde symbolske principper fordi samtidshistorien er så
mangfoldig at en principordning ikke kan påvises. 16. bog menes dog at vise
principfasthedens sejr.

Jeg skal ikke nægte at jeg føler mig som kejseren i de nye klæder. Såvidt jeg
kan se kunne disse principper lige så godt passe på andre bøger, men argu-
mentationen for dem er interessant. Først og fremmest opfattes værket som en
udvikling fra barbari til civilisation, i hvert fald fra 1. til 12. bog. Her bygger
Kværndrup på et indgående kendskab til Saxo-historikken, ikke mindst den
nyere, men også på en bred indsigt i moderne litteraturteori såvel som værker
om middelalderlig atronomi, talteorier o.l. En inspiration fra Kurt Johannesons
Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum, 1978, viI vist heller
ikke Kværndrup afvise. Han bruger ikke så mange »kanske« som Johannesson,
men det havde måske ikke været af vejen!

Lad mig med det samme slå fast at jeg deler Kværndrups grundsyn på Saxos
sagnhistorie som en gennemkomponeret og yderst bevidst brug af sagn og
historier på grundlag af mundtlige såvel som skriftlige kilder. Det gælder i man-
ge ydre træk også 9. bog, men indholdsmæssigt tror jeg ikke at Saxo, ophavs-
manden til boginddelingen, ville acceptere en deling efter 9. bog. Hvorfor skul-
le han dele værket så skævt på dette punkt ? Det er rigtigt at 9. bog markerer en
overgangsfase hvor hedenskabet ikke helt er bukket under for kristendommen.
men 8. bog markerer, episode efter episode, at alle væsentlige hedenske ele-
menter står for fald, og netop denne bog er, som Kværndrup selv indrømmer,
et højdepunkt i Gesta Danorum (s. 248).

Selv fremfører han et nyt argument for delingen meliem 9. og l0. bog: kon-
gecirklerne findes kun til og med 9. bog. Det kan imidlertid forklares på grund-
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lag af kildematerialet. Den kongerække som Saxo stiller op er helt klart hans
eget værk på grundlag på stumper af ældre rækker og fyldt ud med en ekstra
Gorm og Harald i 9. bog og en Bjørn og Harald i 8.

I et særligt kapitel om værkets matematiske hemmeligheder s. 92-97 gøres
der rede for tolvtallets betydning. Det skal ikke afvises – og selv i 9. bog kunne
man godt tænke sig at Saxo måtte gøre en kraftanstrengelse for få en helhed ud
af det sprøde kildemateriale men verificeres kan systemet i hvert fald ikke. Saxo
har i Sigurd Kværndrup fundet sin overmand i sindrig fortolkning, og i opstil-
lingen af kongerækken er der gjort meget bastante til- og fravalg for at nå de
tolv konger pr. cyklus. Også disse cykler er vanskelige at kapere: hvorfor er der
så forskelligt antal af bøger pr. cyclus? Det forekommer mig evident at både bog-
inddelingen og andre delinger (Kværndrups 12-tals ordning, min egen firde-
ling, ja hele adskillelsen mellem sagnhistorie og »rigtig« historie) må være gjort
efter at Gesta Danorum var færdig eller i alt fald gennemtænkt.

Efter min mening er Saxo meget lettere på hånden, for eks. når han tilsyne-
ladende bryder systemet med en konges død som afslutning på en bog i skellet
mellem 3. og 4. bog, mellem 7. og 8. bog og allermest markant mellem 14. og
15. bog. Mit eget forslag, at der med en firdeling af de 16 bøger ligger et ønske
om en kirkehistorisk ramme om værket, er naturligvis ikke noget bevis, men det
løser flere problemer end Kværndrups fortolkning.

Når alt det er sagt – og der er mange andre, væsentlige ting der kunne disku-
teres – vil jeg dog slutte med at jeg har læst De tolv principper hos Saxo med inter-
esse og fundet inspiration til videre studier. Færdig med ham bliver vi aldrig.

Inge Skovgaard-Petersen

WOLFGANG REINHARD: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfas-
sungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. München,
C.H. Beck, 1999. 631 s., ill. DM 98.

Undertitlen snyder, for der er ikke tale om en snæver forfatningshistorie, men
en bredt favnende fremstilling af den europæiske stats udvikling. Ambitionen
har været at skrive en historisk antropologi for den europæiske politik sam-
menflettet med institutionshistorien. I den kompakte indledning fremlægges
det teoretiske grundlag for denne krævende ambition. De vigtigste udgangs-
punkter er Max Weber og Niklas Luhmann, hvis begreber også anvendes gen-
nem fremstillingen.

Bogens opdeling er primært tematisk, sekundært kronologisk. De enkelte
lande beskrives inden for denne ramme som varianter af det samme mønster.
Tidsrammen strækker sig fra højmiddelalderen til 1990’erne med et tyngde-
punkt i tidlig nyere tid. Den geografiske ramme er vid, med en meget fyldig
behandling af Sydeuropa og en ikke ringe af Østeuropa og Skandinavien. Også
spredningen af den europæiske statsmodel til den øvrige verden er dækket.
Den nordiske læser bemærker kun meget få faktuelle fejl eller skæve tolkninger,
hvad der siger meget godt om værkets kvalitet som helhed. Bibliografien (76
sider) er mangesproget, forbløffende opdateret, og opdelt efter de enkelte
underafsnit. Værket rummer således fortræffelige, selektive bibliografier til
mindst et par hundrede emner. Spændvidden kan illustreres med nogle titler:
Mænd og kvinder (i regeringen af monarkier), Republikansk diskurs (før
1700), Fyrsters herredømme over kirken, Fiskal ensretning i 1800-tallet, Repres-
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sion og politi, Hemmelige tjenester, Legalitet og bestialitet (i den totale stat).
Bogens organisation er formet af dens centrale teser: At staten på ingen

måde er nogen filosofisk størrelse uden for historien, men et i høj grad dyna-
misk fænomen som er blevet opfundet på et bestemt punkt i tid og rum, nem-
lig i Europa i tidlig nyere tid. At det er monarkierne der har den helt domine-
rende rolle i processen indtil ca. 1800, og at bystater, participation fra neden,
stænder og republikker må vurderes ud fra dette. Og at staten nu er i nedgang,
ikke bare på grund af den stigende magt i et stigende antal internationale orga-
nisationer, men også på grund af en række indre problemer, som kort kan
karakteriseres som for meget stat i Europa og for lidt stat i store dele af tredje
verden.

Et kolossalt emne bliver således behandlet med høj kvalitet og nådeløs lær-
dom, som man kan vente det af en af Tysklands mest fremtrædende historikere.
Fremstillingen er klar, præcis, faktamættet og kompakt som i et leksikon. Det er
en bog man læser langsomt, og det er nok også bedst hvis læseren ikke helt sav-
ner lærdom om Europas historie i forvejen. Til den interesserede læser kan
bogen anbefales på det varmeste.

Gunner Lind

FRANK BIRKEBÆK, ERNST VERWOHLT OG METTE HØJ (red.): Roskilde bys historie.
Bind. 2. 1536-1850. Karl Erik Frandsen: Nedgangstider 1536-1753. Claus
Bjørn: Vækstår 1753-1850. 319 sider. Ill. med kort, grafer, register, fotos i 
farve og sort-hvid. English summary. Roskilde bys historie. Bind 3. 1850-1970.
Per Karlsson: Under den nye samfundsorden 1850-1917. Jørgen Vogelius:
Det offentlige liv 1850-1917. Eva Tønnesen: Roskilde 1917-1970 – en by i
vækst. 410 sider. Ill. med kort, grafer, register, fotos i farve og sort-hvid. Eng-
lish summary. Udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt og Roskilde
Museums Forlag. 1998. Bind 2 og 3 sælges kun samlet for kr. 650.

Roskilde har ved flere lejligheder været i Danmarkshistoriens centrum. Her lig-
ger de fleste danske monarker begravet, det var Danmarks åndelige hovedstad
indtil bispesædet flyttedes med reformationen i 1636, her mødtes øernes Stæn-
derforsamling for første gang i 1835, og endelig må man ikke glemme, at trak-
taten med tabet af Skånelandene også undertegnedes her i 1658. Disse storpo-
litiske begivenheder afspejles i Roskildes historie. Tiden fra 1536 var en ned-
gangstid, Reformationen i udgangsåret, nedlæggelsen og siden nedbrydelsen af
klostrene, senere svenskekrigene og enevældens skatteforhøjelser, iblandt alt
andet ildebrande og epidemier. Trods den rolige udvikling i den lange freds-
periode fra 1720, var det vel først med den økonomiske opgang fra 1830’erne
og jernbanens grundlæggelse, at Roskilde igen begyndte at vokse.

Der er således dramatiske begivenheder en masse at tage af, men alligevel vir-
ker disse beskrivelser, især første del af bind 2, noget tørre. Der er særdeles kom-
petente fremlæggelser af land-by relationer, forvaltningen, erhvervsfordelingen,
topografien (herunder nogle fremragende kort), senere den politiske historie,
industrialiseringen, foreningerne, m.m., og det manglende noteapparat, meget
forståeligt i et værk som dette, opvejes af gode kommenterede litteratur- og
arkivgennemgange. Begge bind vil utvivlsomt fungere godt som opslagsværker,
men der mangler indlevelse i livsformer og mentalitet. Der er årstal for nedri-
velsen af klostrene, men intet om tanker og følelser ved religionsskiftet, hekse-
processer, men ingen magi og folketro, opremsning af lejermålsbøder, men
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ingen seksualitet. Der er topografi og skifter, husgeråd og huse, men intet dag-
ligliv, ingen lugte, fødsel, sygdom og død. Grundlæggende er problemet måske
en overdreven kildepositivisme, at hvad der ikke står i kilderne, det behandles
ikke. Diskussionen af forbrydelse og straf er først fra 1603, fordi herfra er de før-
ste retsprotokoller bevaret. Men derfor har fænomenet vel eksisteret fra 1536,
hvor afsnittet begynder. Her kunne forfatteren enten have fabuleret, tænkt sig
til det, eller have inddraget materiale fra undersøgelser af andre provinsbyer.

Generelt er der en overvægt af de institutionelle aspekter, som gennemgås
dygtigt og grundigt, men læseren får ikke en fornemmelse af, at der i denne
periode sker overvældende skift i mentalitet og livsmåde. Nogle formelle pro-
blemer må nævnes: Kort, grafer eller illustrationer er på et højt niveau, men
ingen af dem er nummererede. Grafen på side 138, bd. 2, mangler navn på x-
aksen = årstallene. Man må sige, at det er en lødig og solid byhistorie, omend
netop Roskildes omskiftelige historie kunne have fortjent en større sans for det
dramatiske og indlevende.

Dan H. Andersen

ERIK GØBEL: De styrede rigerne. Embedsmændene i den dansk-norske civile
centraladministration 1660-1814. Odense Universitetsforlag 2000. 270 s., ill.
Kr. 250.

Bogen rummer en stort anlagt undersøgelse af det civile embedskorps på Slots-
holmen udsprunget som en art sidegevinst af forfatterens årelange deltagelse i
det dansk-norske samarbejde på arkivområdet. I en database indgår oplysninger
om i alt 1256 personer, om deres oprindelse, familieforhold, uddannelse, karri-
ereforløb og sluttelige afsked. Det naturlige udgangspunkt har været G.N. Krin-
gelbachs to værker om henholdsvis den civile centraladministration og de civi-
le direktioner og kommissioner m.v. Og så er der hældt supplerende stof på.
Ikke på den måde, at der er søgt kompletteret helt ud i det absurde, men litte-
raturlisten viser, at der sandelig er gennemgået en betydelig mængde personal-
historiske værker. For en sikkerheds skyld skal noteres, at det underordnede,
privat ansatte personale, som ikke var »rigtige« embedsmænd, selvfølgelig ikke
er kommet med med mindre de senere avancerede og således alligevel endte
blandt de 1256. 

Efter endt materialeindsamling er der på grundlag af databasen krydstabu-
leret i lange baner – hele 75 tabeller er det blevet til. Når – eller hvis – man 
læser bogen ud i ét stræk, kan det godt forekomme at være lidt af et tilfælde af
tabelitis, fordi et par ekstra operationer på tastaturet med så stor lethed har kun-
net fremtrylle nok en tabel. Men nu står de der, og læseren kan da vælge den
udvej at gå ind via den informative indholdsfortegnelse og udvælge sig et emne,
det være sig Nationalitet, Familieskab, nepotisme, protektion eller Afskedsårsager. Og
så vil man med garanti nyde de mange eksempler som myldrer frem mellem
tabellerne. Her er der meget morsomt stof og små skæve iagttagelser, hvoraf
ikke alle dog følges op. Hvorfor sad der i 1814 så mange nordmænd i General-
postdirektionen? Svaret kan ikke – som det burde – findes i afsnittet om pro-
tektion og nepotisme, selv om forfatteren side 49 er godt på sporet i sin omtale
af brødrene Vogt, to nordmænd, som alligevel vendte tilbage til deres fædre-
land for at fortsætte karrieren dér. Og sådan kan læseren hen ad vejen gøre sig
sine egne små iagttagelser udfra specialkendskab til denne eller hin af de her
behandlede 1256 embedsmænd.
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Blot for en ordens skyld: Side 15 sidste linie ses en lapsus. Ordet forordning
erstatter pludselig på forunderligste vis ordet rescript med nogen forvirring til
følge.

Anders Monrad Møller

JØRGEN HEIN: Menneske, maske, majestæt. Kongelige portrætter i voks. Rosen-
borg 2000. 111 s., ill.

Et udstillingskatalog som dette er enhver billedredaktørs fryd. Man får en ind-
sigtsfuld redegørelse for voksportrættets historie, effigier i voks af levende eller
døde helt tilbage fra antikken, og det munder ud i en introduktion til det, der
er bevaret i danske samlinger, 47 af de i alt henved 300 genstande, som kan påvi-
ses at have været i kongehusets eje. For tre fjerdedeles vedkommende er det
bevarede portrætter – den danske kongerække illustreres fra Christian IV med
begge øjne intakt til Frederik VI.s spidsnæsede dronning Marie. I mange til-
fælde gav modellørens udgangspunkt, en livs- eller dødsmaske, et resultat, som
kunne være temmelig krast realistisk.

Samtlige de 47 bevarede stykker er gengivet og omhyggeligt annoteret i kata-
loget, hvor der tillige er suppleret med gengivelser af relevante malerier og teg-
ninger, som det eksempelvis ses i forbindelse med voksbusterne af kronprins
Frederik (VI) og hans legekammerat. 

I forordet takkes talrige institutioner. Læserens eftertanke går tillige til det
omfattende arkivarbejde, som forfatterens henvisninger bærer præg af. Efter alt
at dømme har kunsthistorikere fået alt, hvad de kunne ønske sig. Og på en
almindelig historiker virker dette i egentligste forstand forbilledligt, idet man
her får redegjort for en hel bestand af flere ikke så »slidte« illustrationsmulig-
heder. Alene det giver kataloget en værdi, der rækker langt ud over den aktuel-
le anledning i form af en særudstilling.

Anders Monrad Møller

THOMAS MUNCK: The Enlightenment. A Comparative Social History 1721-1794.
Arnold Publishers/Oxford University Press 2000. xii + 249 s. 

Allerede titlen udsender signaler om en usædvanlig bog. Oplysningstiden for-
binder vi jo ikke umiddelbart med socialhistorie. Hvad menes der med kompa-
rativ? Og hvad periodiserer årstallene 1721 og 1794? 

Alt dette giver bogen hurtigt svar på. Dens hovedmål er at undersøge, hvor-
vidt oplysningstidens tanker udelukkende var at finde i et snævert intellektuelt
overklassemiljø, eller om der også var tale om en spredning af tidens tanker i
bredere og mindre uddannede sociale lag. Det komparative refererer til et
ønske om især at fokusere på de tre store bysamfund: London, Paris og Ham-
burg. Og de to årstal indrammer det lyse 1700-tal: fra 1721, hvor Europa er fal-
det til ro efter Den spanske Arvefølgekrig og hvor Montesquieu udsender sine
samfundskritiske Lettres persanes, og til 1794, hvor Den store Revolution efter
forfatterens mening kapper de sidste fortøjninger til les lumières og tager en
radikalt ny retning. 

Forfatteren er den danskfødte Senior Lecturer i historie ved universitetet i
Glasgow, Thomas Munck, hvis engelske disputats The Peasantry and the Early
Absolute Monarchy in Denmark 1660-1708 fra 1979 er anmeldt i dette tidsskrift
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(1982); og som ud over den vellykkede Seventeenth Century Europe. 1598-1700
(1990) i Macmillan History of Europe er forfatter til nogle engelsksprogede
artikler om dansk 1700-tal baseret på primær forskning i danske arkiver. 

Det valgte emne og den valgte vinkling gør det vanskeligt at give et kort refe-
rat af det behandlede emne. Indledningsvis præsenteres selve oplysningen og
de europæiske miljøer, hvor den slog igennem. Tradition og kommunikation
får sammen med læsekyndighed, uddannelse og kontaktveje en markant place-
ring. Bøger, pjecer og aviser får rimeligt nok to fyldige kapitler. Det etablerede
samfunds reaktion på de nye og farlige tanker får et særligt afsnit. De mange
reformer – også de mislykkede og de udeblevne – diskuteres. Og bogen slutter
med en demonstration af de gamle begrebers nye indhold: frem for alt stat,
nation og individ. Et emne, der begrunder forfatterens ønske om at følge 
denne udvikling frem til 1794, i stedet for traditionelt at stoppe op med Bastil-
lens fald den 14. juli 1789. 

Forfatterens syn på oplysningsbegrebet ligger tæt op af Kants pjece fra 1784:
»Was ist Aufklärung?«. Nemlig at det både er en holdning og en proces. Han
vender sig med rette mod det anakronistiske begreb »oplyst enevælde« og sæt-
ter det ind i tidens politiske og sociale rammer. Gennem hele bogen fastholdes
billedet af de mange overlappende kulturer, der gør en systematisk social struk-
turering umulig. Og han stiller med rette spørgsmålet, hvorvidt en række
underlødige blade og pjecer i virkeligheden ikke ofte har haft nok så stor gen-
nemslagskraft i samtiden som filosofiske folianter forfattet af store navne som
Montesquieu, Voltaire og Rousseau. Oplysningen var vitterligt mange forskel-
lige ting for mange forskellige mennesker. Og det er vigtigt at erindre sig, at
følelserne var en uomgængelig bestanddel af den traditionelt så forstandsklare
oplysningsagitation. 

Bogen er overordentlig velskreven, og de tænksomme sammenfatninger
efter hvert kapitel gør den yderligere velegnet til undervisning. Valget af Ham-
burg som en af de tre hjørnestene i bogens kulturelle trekant kan diskuteres.
Uden at underkende byens rolle som åndeligt fristed før og under revolutionen
er det et spørgsmål, om den kan bære den tildelte vægt i denne fremstilling på
samme måde som Paris og London kan. Det fornemmes, at forfatteren ikke vil
give afkald på den tyske side af oplysningen. Med megen ret. Og han kan ikke
bebrejdes, at hverken Hansestaden, Frederik den Stores Preussen eller det pro-
testantiske Nordtyskland i al dets mangfoldighed kan udfylde den tiltænkte rol-
le i fremstillingen. Når det er sagt, må det dog understreges, at forfatteren har
fremlagt et vældigt litteraturkompleks til belysning af den tyske oplysning. I det
hele taget er den tildels kommenterede litteraturfremlæggelse en af bogens sto-
re værdier. Et fint træk er den pædagogiske udnyttelse af de centrale artikler i
den store Encyclopédie. Ved at citere artikler om så brændbare politiske emner
som »nation«, »peuple« og »patrie«, og af så økonomisk diskutable begreber
som »grains« og »fermiers« får læseren et levende indtryk af disse begrebers
endnu uafklarede indhold og også af den reelle fare, der var forbundet med at
diskutere dem. For et tilsvarende betændt emne som slaveriet giver citaterne fra
artiklerne om »esclavage«, nègres« og »traite des nègres« et instruktivt indblik i
tidens tanker. Som dansk historiker kan man glæde sig over de mange indflet-
tede omtaler af den danske vej til oplysningen. Fremstillingen af de danske
agrarreformer forekommer dog påfaldende traditionel i sin centrering om poli-
tikere og lovgivning. Ligesom man kan undre sig over, at det har været muligt
helt at undgå at omtale en oplysningsskikkelse som Holberg, der dog passer så
eminent ind i fremstillingens koncept.
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Men meget vil som bekendt have mere. Thomas Munck har skrevet en over-
ordentlig interessant og vellykket fremstilling af et stort og vanskeligt emne
under en ny synsvinkel. Bogen egner sig både til læsning og undervisning; og
teksten er en respektindgydende intellektuel præstation. 

Ole Feldbæk

TYGE KROGH: Det store natmandskomplot. En historie om 1700-tallets krimi-
nelle underverden. Samlerens forlag, København 2000. 187 s.

Den 13. september 1735 blev Mikkel, Hans og Anders Andersen hængt i 
Kalundborg galge, dømt for en lang række forhold, især tyverier af husdyr. 
De tre var ikke alene brødre, men havde også samme erhverv, idet de var nat-
mænd i Kalundborg og Næstved. De fleste af den halve snes, som blev kendt
skyldige i den ti måneder lange straffesag, hørte også til deres nærmeste slægt,
og ernærede sig også som natmænd.

Tyge Krogh giver sig god tid til at fortælle om natmandskomplottet. Han gør
det med en rigdom af viden, som viser en forbilledligt kyndig og grundig arkiv-
forsker. Personerne bliver fulgt ud i alle ender af den lange og kringlede histo-
rie. Vi får god besked om baggrunden for den store sag, både hos de anklage-
de, deres anklager, og i deres miljø; og vi får opridset de overlevendes skæbne i
årene efter 1735. De konkrete detaljer bliver anbragt i deres sammenhæng, så
bogen giver en fin introduktion til mange sider af 1700-tallets social- og kultur-
historie, fra købstædernes erhvervsstruktur til det gavnlige ved tyvefingre i øllet.
Vægten på miljøet og anklageren gør at bogen lige så meget får fortalt om livet
i købstadens over- og middelklasse som om den kriminelle underverden. Den
konkrete sag giver især behov for at forklare meget om tilværelsens religiøse
dimension, fra folkelig magi til den rolle teologerne og bibeltolkningen havde,
når samfundets normer skulle lægges fast. Bogen fremlægger dermed teserne
fra Tyge Kroghs disputats om Oplysningstiden og det magiske i en let tilgængelig
udgave, belyst ved et konkret eksempel.

Det store natmandskomplot placerer sig således i den bedste del af dansk kul-
turhistorie ved at forene det helt konkrete med en generel tolkningsramme og
ved at være skrevet jævnt og folkeligt til en læser uden mange forudsætninger,
uden at der er givet afkald på en fyldig dokumentation med noter. Og uden at
tolkningsrammen er hjemmestrikkede idiosynkrasier eller halvt fordøjede gylp
af store, internationale navne. Kenderen kan godt se, at bogen er skrevet ud fra
et grundigt kendskab til kulturhistoriens nyeste teori og empiri i Danmark og i
udlandet – lige så grundigt som forfatterens kendskab til afkrogene i Landsar-
kivet for Sjælland. Men den megen lærdom sættes elegant ind, der hvor den
hører hjemme. Forfatterens omhu markerer sig nogle gange i et lidt stift sprog,
men det bør ikke hindre bogen i at nå en stor læserkreds blandt læg og lærd.
Den forener teoretiske og analytiske kvaliteter med omfattende arkivkendskab
og arkivbrug, og viser dermed anskueligt værdien af den særlige danske kombi-
nation af arkivar- og forskerstillinger.

Gunner Lind
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SUNE CHRISTIAN PEDERSEN: Ord i sigte. Optisk telegrafi i Danmark 1794-1862.
Skrifter fra Post & Tele Museum 3, 2000. 124 s., ill., summary.

I forordet til denne bog nævnes bestræbelserne på at »samle den næsten helt
glemte viden om dette netværk fra før elektricitetens tidsalder«, hvad dog ikke
rimer med tekstens mange henvisninger til en klassiker på feltet, Erik Housteds
artikel fra 1988, »Sorte tavler og stum tale«, en artikel, som der ligeledes blev
trukket flittigt på så sent som i P&Ts egen historie bd. 2 fra 1992. Hukommel-
sen kan åbenbart være lidt kort. – Men ellers er der meget godt at sige om det
grundige forarbejde bag denne bog.

Der er hentet et stort stof frem fra arkiver og samtidig litteratur. Den tekni-
ske forudsætning, kikkerten, er sat på plads. Den europæiske baggrund med de
opsigtsvækkende franske forsøg er skildret, og så når vi frem til Fiskers »maste-
telegraf«, Schumachers »rammetelegraf« og de forvirrede forhold under Napo-
leonskrigene med de mange, men temmelig forskellige telegraflinier.

Forfatteren gør meget ud af denne periode – 61 af 87 tekstsider – og er
måske tilbøjelig til at forvilde sig lidt vel meget ud i ikke altid lige relevante rede-
gørelser for den almindelige historie. En enkelt gang går det rigtig galt. Yderst
rimeligt understreges orlogsflådens meget udbyggede flagsignalsystemer – også
de jo optiske – som en forudsætning. Men så hævdes det, at det skulle hænge
sammen med, at de traditionelle galejer ved midten af 1600-tallet blev afløst af
tungt bevæbnede sejlskibe. Uha, hvad ville Sir Francis Drake anno 1588 mon
have sagt til den påstand. Og Trefoldigheden, hvorpå Christian IV så sørgeligt
mistede et øje, var visselig ikke nogen galej – sådanne havde hjemme på Mid-
delhavet. Den hertil hørende Note 12 synes at vise, at oplysninger hentet på net-
tet kan give anledning til misforståelser.

Vurderingen af den optiske telegrafs nytte, når den var i brug i årene indtil
1814, er relativt positiv. Ganske vist karakteriseres det hele telegrafvæsen som –
ikke mindst administrativt – en rodet affære, og det bør ikke bebrejdes forfat-
teren, at fremstillingen kan få lidt den samme karakter. Men det skal da nok pas-
se, at de mange telegrafer lokalt kan have gjort nytte, når kanonbådsflotillerne
skulle have efterretninger og den civile danske søfart advares. Men at det sidste
ord ikke er sagt i denne sag fremgår klart af karakteristikken af kildematerialet
side 105, hvor ideen om en kombination af orlogsflådens skibsjournaler og de
bevarede journaler fra telegrafstationerne naturligvis forekommer oplagt. Kun-
ne det ikke stikprøvevis have været forsøgt? – så kunne der være strøget lidt af
det generelle historiske stof.

Påfaldende er det, at »mellemkrigstiden« 1814-48 kan klares på syv sider, men
anmelderen skal villigt medgive, at det vel svarer til den optiske telegrafs såre
ringe betydning. I dette tidsrum fandtes stort set kun linien mellem Nyborg og
Korsør, som helt overvejende var i intern, postal brug. – Hvor må de have kedet
sig, når vejret var for diset, og de alligevel skulle sidde dér med kikkerten og ven-
te på en opklaring, så de kunne modtage den uhyre ophidsende meddelelse, at
nu var posten afgået fra den anden side kl. et eller andet.

Treårskrigen bragte genoprettelse af optiske telegraflinier – af strategiske
grunde fra Korsør over Nyborg, og midt på Fyn så forgrenet i to linier, en nord-
lig, som endte i Fredericia, og en sydlig, som sluttede i Sønderborg. Om den
militære betydning? Jo, måske lidt. Men der synes ikke at være meget at hente i
de bevarede protokoller. Kendt er telegrammet østpå efter Istedslaget, hvor
efterretningen om sejren kom frem i en meddelelse på 29 ord. Det havde så net-

571Kortere anmeldelser



op ikke egentlig militær, kun nyhedsmæssig betydning, men siger til gengæld
noget om den beskedne kapacitet.

Herefter gik det stærkt med den elektriske telegraf, som kunne indvies i
1854, mens den optiske ved Storebælt på grund af de hyppige brud på søkablet
blev holdt i reserve indtil 1862. Så var det slut med at spejde efter den slags sig-
naler.

Forfatteren refererer indledningsvis de mange historikeres spørgsmål: »Hav-
de den optiske telegrafi overhovedet nogen praktisk militær eller økonomisk
betydning?«. Men fortsætter derefter med, at han selv vil bedømme efter en
anden skala, tidens egen. Hvilke forventninger i datiden? Hvilke krav? Og, hvor-
dan bedømte man selv dengang resultatet? Udmærkede spørgsmål, men der
gives nu ikke klare svar. Anmelderen vil fortsat reservere sig den opfattelse, at
nytteværdien efter en hvilken som helst målestok til enhver tid var uhyre ringe,
ikke mindst i forhold til driftsomkostningerne. Disse er ikke nærmere belyst,
men må have været uhyrlige. Blot ændrer det naturligvis ikke noget ved det 
faktum, at fænomenet den optiske telegraf er fascinerende.

Anders Monrad Møller

CHRISTIAN LARSEN (udg): Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807. Selskabet for
Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1999. 505 s., ill. kr. 300.

Ikke et ord om rationalisme og »Balles Lærebog«, som lidt nedladende omtalt
vist er det første, der falder i hu, når det gælder den gamle biskop. Ham er der
nu nok mangt og meget mere at sige om. Den foreliggende visitatsbog medvir-
ker i alt fald til at tegne et uhyre sympatisk billede af dens ophavsmand. 

De mange sider dækker en hel visitatsturnus, biskop Nicolai Edinger Balles
fjerde, med et besøg i samtlige sjællandske sogne i årene 1799-1804. Derefter
begyndte han på femte og sidste omgang og nåede i løbet af årene 1805-07
omtrent halvvejs igennem, inden alder og træthed fik ham til at give op. 

Hans visitation gjaldt ikke alene præsterne, hvis prædikener påhørtes og
kommenteredes, men Balles varme interesse for skoleforholdene betød, at
samtlige lærere og deres virksomhed fik mindst lige så megen omtale. Man får
revideret sin opfattelse, når det går op for én, at biskoppen naturligvis forven-
tede, at tingene var lært, også udenad. Men han vægtede overalt først og frem-
mest »Kundskab med Eftertanke«, når skolebørnenes kunnen blev vurderet.
Med sig havde biskoppen et af ham selv finansieret lager af bøger, som uddeltes
til dem, der gjorde sig fortjent til det. Lærerne kan nærmest tildeles karakter
efter forholdet mellem uddelte bøger og det samlede børnetal.

Det siger sig selv, at denne udgivelse er helt central til belysning af den tids
forhold i kirke og ikke mindst skole, altså i årene inden reformerne i 1814. Og
tingene hang sammen, for uden de tilstrækkelige kundskaber kunne man ikke
blive konfirmeret. Se blot Maren Nielsdatter på side 147, som i 1802 befandtes
at være så vankundig, at Hr. Eiler, sognepræst til Slots Bjergby og Sludstrup, fik
besked på, at Maren måtte lære katekismus påny, før hun kunne blive antaget
til Herrens Bord.

Det står også klart, at man for fremtiden ikke vil kunne skrive noget sjæl-
landsk sogns historie uden at gøre brug af denne udgivelse, som er udstyret
med fortrinlige registre. Indledningen giver den fornødne baggrund, og anno-
teringen er fint afbalanceret. Af og til tog biskoppen fejl af navne eller huskede
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galt, og det er samvittighedsfuldt rettet. Hvor præster eller skolelærere var invol-
veret i sager med højere myndigheder, er disse fulgt op på passende vis, og
endelig er en del specielle sproglige udtryk forklaret. Man kan så smile lidt af –
eller skal man græde over? – at udgiveren har følt det nødvendigt at forklare
udtryk som »ex tempore« og »sirlig« (noterne 54 og 87).

Det er forståeligt, at Kildeskriftselskabet med det samme har fulgt dette arbej-
de op med en planlagt udgivelse af N.E. Balles visitatsindberetninger fra årene
1783-93.

Anders Monrad Møller

BORIS KOLL: Kaperkaptajn Jens Lind – manden bag myten. Skippershoved,
Ebeltoft 2000. 109 s.

En af de myteomspundne personer fra Englandskrigenes tid er her blevet gjort
til genstand for en undersøgelse, der på den ene side afkræfter ét og andet, men
på den anden side alligevel fortæller historien om et eventyrligt levnedsløb. For-
fatteren har villet drive »kilderesearch med tættekam« og udviser tillige en
skarp og berettiget kritisk holdning til Kay Larsens »Danmarks Kapervæsen
1807-14«, et meget udbredt værk, der desværre notorisk er såre upålideligt. 

Det er denne charmerende lille bog ikke. Materialet lægges effektfuldt frem,
teksten er velskrevet omend med lidt hang til at sætte trumf på à la Jens Lind. I
småtingsafdelingen kan anføres en underlig affærdigelse af »finkenettet« til for-
del for et »entrenet« – det ene udelukker ikke det andet, og et af de gængse
maritime leksika ville således have kunnet gøre sin nytte samt have pyntet på lit-
teraturlisten. Forklaringen på sølvværdi side 63 er desværre ufuldstændig, det
var mere kompliceret end som så. Og mon dog ikke »Slaget ved Ravarino« side
96 i virkeligheden fandt sted ved Navarino – de krøllede bogstaver snyder i sti-
gende grad. Men bogen er et godt eksempel på nytten af at gå de mange gode
historier fra Napoleonskrigene grundigt efter med brug af alt, hvad man kan
finde i arkiverne og andetsteds. Således er »ødelæggelsen« af Jens Linds over-
dådige »bryllupshistorie« iværksat ved ganske enkelt at slå efter i den rigtige kir-
kebog. Elementært, ja, men alt for ofte forsømt.

Anders Monrad Møller

Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 I-IV, Udgivet af
ERIK NØRR, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Odense Universitetsforlag,
Odense 1999, 1575 s., 795 kr.

Erik Nørr og Selskabet for Danmarks Kirkehistorie står for en vigtig nyudgivel-
se af kilder til 1800-tallets historie. Det handler om en omfattende korrespon-
dance mellem de to præster Otto Møller og Thomas Skat Rørdam. Fra 1854 til
Thomas Skat Rørdams død i 1909 blev det til i alt 496 breve. Præsterne var gam-
le barndomsvenner og tilhørte med tiden begge den vigtige grundtvigianske
fløj i dansk kirkeliv.

Brevene blev udgivet allerede i 1915-1916 af Skat Rørdams søn, Hemming
Skat Rørdam. Det var kort tid efter Otto Møllers død. Denne udgivelse er ofte
blevet brugt af forskere, og den er, ifølge Erik Nørr, en vigtig anledning til, at
de to personer har fået en central placering i dansk kirkehistorie. Denne første
udgivelse var ikke fuldstændig, hvilket også fremgår af udgiverens forord, men
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da det, som de fleste ved, er lettere at anvende trykte end håndskrevne breve,
er den alligevel blevet flittigt anvendt. Den gamle udgaves svagheder viser sig
imidlertid at være langt større, end Hemming Skat Rørdam medgav. Erik Nørr
påpeger, at han udelod så mange som 200 breve og ikke kun fra den sidste peri-
ode af de to præsters liv, hvilket var det indtryk, man fik af hans forord. Han har
i mange tilfælde til og med udeladt dele af breve, og flere gange har han skre-
vet om i brevene, hvis der blev anvendt udtryk, som han ikke fandt passsende
eller som kunne give et »forkert« billede af de to venner. Det meste af dette gjor-
de han uden at markere, at han så at sige blandede sig i Otto Møllers og Skat
Rørdams samtale. Det er således et meget redigeret billede af de to teologer,
som har været genstand for den senere store forskerinteresse. Det er derfor
med stor taknemmelighed og glæde, at man modtager Erik Nørrs ambitiøse
nyudgivelse. Denne er total og med noter og personregister, og den indeholder
desuden en kort, men indholdsrig indledning.

De mange, som har anvendt disse breve i deres forskning, bør nu give sig tid
til at kontrollere om det, de har anvendt, virkelig tilhører brevskrivernes verden,
og om der findes andet i det tidligere ukendte brevmateriale, som kan bringe
nyt lys over deres interesseområde. Efter selv at have set i brevene kan jeg fore-
stille mig, at her findes oplysninger og holdninger, som kan interessere mange.
De to præster tilhørte som sagt den vigtige, men også ret så brede grundtvigi-
anske skole af danske præster. Det meste af livet talte de imidlertid fra ganske
forskellige pladser inden for den danske kirke. Otto Møller var i mere end 30
år præst i Gylling syd for Odder i Jylland, mens Rørdam gjorde karriere i Køben-
havn og endte med at blive biskop over Sjællands stift. Begge reflekterede
meget over deres egne erfaringer og over, hvad der skete i Danmark, og begge
forsøgte på denne måde at sætte dagligdagen i forhold til deres kristne tro.
Deres lange venskab gør, at de var ret så åbenhjertige i brevene. Man kommer
altså tæt ind på to forskellige kristne liv i anden halvdel af 1800-tallet. Dette bli-
ver særlig spændende, fordi der er tale om en overgangstid for kristendom og
kirke, hvor religionen blev en stadig mere privat sag. Man udgik nu ofte fra indi-
viduelle tolkninger, som Rørdams, Møllers og andres, og ikke fra teologiske
dogmer, og kirken mistede langsomt sin samfundsmæssige magt. Vi befinder os
midt i sekulariseringsprocessen. Jeg kan derfor kun håbe, at denne appetitvæk-
kende udgave af brevene ikke blot fører til vigtige korrektioner af tidligere bil-
leder af de to teologer, men også til at der stilles nye, kulturhistorisk inspirere-
de spørgsmål til de to eftertænksomme herrer.

Hanne Sanders

IB GEJL (red.): Århus – Byens Historie, bind 3. 1870-1945. 377 sider med noter,
ill. med fotos i farve og sort, kr. 400.

Århus skød op som Danmarks næststørste by i 1870’erne. Der er derfor nok at
tage af, og dette bind er udtryk for en byhistorie, som tilfredsstiller både den
lokale borger og den mere professionelt interesserede. Bogen er opdelt på en
både tiltalende og oplysende måde. Jørgen Fink behandler under overskriften
Byens Rum emner som byens vækst, trafik, planlægning og arkitektur. Derefter
kommer et kapitel af Bodil Olesen om livsformer og -forhold med titlen Byens
Mennesker. Det er interessant og indlevende, et billede til en længst svunden
tid, som dog ikke er længere væk end mine forældres og bedsteforældres. Der-
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efter kommer tre kapitler under fællesbetegnelsen Byens Liv: om erhvervsud-
viklingen (v. Erik Korr Johansen), om kultur og fritid (v. Ib Gejl), om skole og
uddannelse (v. Henning Spure Nielsen). Sluttelig er der et kapitel om forvalt-
ningen og det politiske liv v. Henning Fode.

Det er en rigtig god byhistorie, som har sin styrke i den måde, hvorpå den
grundige gennemgang af de institutionelle rammer føjes sammen med en for-
nemmelse for livsvilkårene. Beskrivelsen af boligens indretning og ændringer-
ne i den side 89-95 er forbilledlig. Jeg synes nok, at det politiske liv og valgene
er for meget set ovenfra, ikke fra de vælgere, der skulle sætte deres kryds, og
den offentlige stemmeafgivelse før systemskiftet giver muligheder for at vur-
dere vælgernes valg nærmere. Ellers er min eneste rigtige anke, at der mangler
nogle ordentlige kort. 

Dan H. Andersen

NETE BALSLEV WINGENDER: Firkløveret og ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds histo-
rie 1899-1999. København. Dansk Sygeplejeråd, 1999.

I anledning af sit 100-årsjubilæum har Dansk Sygeplejeråd (DSR) udsendt 
et pragtværk om sin historie. Bogen er skrevet af historikeren Nete Balslev 
Wingender, som var ansat i foreningen 1993-99. Det er et rigt illustreret tobinds-
værk på 405 store sider. Prisen 275 kroner viser, at Dansk Sygeplejeråd ikke kun
har betalt den forskning, som ligger bag, men også har givet et klækkeligt til-
skud til selve udgivelsen. DSRs historie er et emne, der stort set ikke er skrevet
om tidligere, og bogen er dermed et velkomment bidrag til vores viden om syge-
plejerskernes historie.

Bogen er velskrevet og letlæst og rummer mange konkrete skildringer af 
selve organisationens historie. Udviklingen i foreningens struktur og kampe om
poster i foreningen beskrives grundigt. Mere interessant for udenforstående er
måske foreningens bestræbelser på at samle sygeplejerskerne, og at arbejde for
at sikre bedre arbejdsvilkår og større respekt om deres arbejde. Det senere
optog foreningen især i de første år, hvor det handlede om at sikre, at sygeple-
jerskerne havde et vist niveau både uddannelsesmæssigt og sædeligt. Målet var
at opnå statsautorisation, som sygeplejerskerne fik i 1933. Statsanerkendelsen
gav dem dog ikke monopol på sygeplejearbejdet. For at opnå anerkendelse
skulle man, foruden bevis på sin uddannelse, kunne opvise attest for »hæderlig
og sædelig Vandel«. En attest, som først blev afskaffet i 1975. Sygeplejerskerne
måtte i mellemkrigstiden kæmpe mod følgerne af, at faget blev opfattet som et
kald: de måtte ikke fortsætte i faget efter at de var gift, de var tvungne til at bo
på sygehuset og de havde ureguleret arbejdstid. Mere almindelige fagforenings-
spørgsmål var også på dagsordenen såsom løn, pension, uddannelse og opret-
telse af en arbejdsløshedskasse. 

Efter at Kirsten Stallknecht havde overtaget formandsposten i 1968 profile-
rede foreningen sig i stigende grad som en kæmpende fagforening, der arbej-
dede for bedre løn- og arbejdsforhold. Ønsket om at vinde faglig anerkendelse
viste sig i ambitionerne både på det uddannelsesmæssige, og som noget nyt på
det forskningsmæssige område. Dansk Sygeplejeråd finansierede i 1981 opret-
telsen af et forskningsinstitut og i 1990 ændredes sygeplejerskeuddannelsens
formelle status fra mesterlære til studium og der blev etableret en kandidatud-
dannelse i sygepleje i Århus.

Nete Balslev Wingender afviser, trods emnet, at forholde sig til professions-
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teorier, hvad der kunne have været spændende, da Sygeplejerådets aktiviteter,
især i de senere år, bl.a. kan ses som et forsøg på at etablere sygeplejerskerne
som en profession. Forfatteren bruger dog professionbegrebet, men uden at
klargøre sin definition af det.

Bogen rummer en historie skrevet af en historiker, som var ansat af den orga-
nisation, der beskrives. Det giver næsten uvægerligt loyalitetsfornemmelser og
kan skabe problemer med at få distance til stoffet. Målet var, at det, der skulle
skrives, var »historien, som den fremtræder for en faghistoriker ud fra det efter-
ladte kildemateriale.« Valg af forskningsspørgsmål, synsvinkler og kildemateria-
le foregår imidlertid ikke i et tomrum. Dansk Sygeplejeråd udgjorde det »rum«
som forfatteren skrev i, den eneste, der bliver takket i forordet er Kirsten Stall-
knecht, formand for foreningen gennem 28 år (1968-96) og initiativtager til
projektet.

Kilderne består hovedsagelig af foreningens eget materiale, referater, sagsak-
ter og tidsskriftet, meget lidt er hentet fra foreningens modparter. Vi får meget
at vide om konflikter internt i foreningen, men ikke meget om, hvordan fore-
ningen blev opfattet af andre. Nete Balslev Wingender har valgt en kildenær
gennemgang og beskriver udviklingen på baggrund af en gennemgang af et
meget omfattende kildemateriale. Derimod rummer bogen få analyser af årsa-
ger til den beskrevne udvikling. Trods omfanget savner jeg også nogle oplys-
ninger. Det ville have været en hjælp med forskellige oversigter f.eks. over for-
mændene og over antallet af medlemmer. Med et så omfattende kildemateria-
le er det måske ikke så sært, at omgivelserne fortoner sig, men det ville have
været interessant at se Dansk Sygeplejeråds udvikling i forhold til udviklingen i
andre lignende foreninger og i forhold til det sundhedsvæsen, som sygeplejer-
skerne er beskæftiget i. Det er dog nemmere nu, også at skrive den side af histo-
rien, når man kan bygge på denne grundige fremstilling.

Signild Vallgårda

HANS MØRUP: På fløjen. En Sønderjysk stridsmands erindringer fra kultur- og
modstandskamp 1929-1945. Kredsen i Aabenraa 1940-1945. Historisk Sam-
fund for Sønderjylland. Aabenraa 2000. 444 s.

I knap ti år har vi været vidner til en samtidshistorisk diskussion om den yderste
venstrefløj i 1960erne og 70erne og dens syn på idealerne for det liberale demo-
krati. Kritikken har bl.a. peget på, at denne kurs indebar en stærk fascination af
forskellige eksotiske varianter af kommunismen rundt om i verden, medens for-
svarerne bl.a. har slået til lyd for, at de tog stilling i en ideologisk brydningstid,
hvor de politiske skillelinier var skarpt aftegnet efter den bipolære opdeling i et
Øst og et Vest.

Denne bog, skrevet af Hans Mørup (f. 1913) med bistand af Historisk Sam-
fund for Sønderjylland, handler ikke om venstrefløjen, men om dens modsæt-
ning: den national-konservative højrefløj. Når det korte perspektiv på den
igangværende diskussion om politik og ideologi i radikale forklædninger alli-
gevel fortjener at blive fremhævet, er det for at erindre om et trivelt, men vig-
tigt, forhold: den antidemokratiske forførelse og fascinationen af repressive
løsninger på samfundets problemer har været udtalt på begge fløje af det ideo-
logiske spektrum. 

På fløjen, der bygger på forf.s. dagbogsnotater og erindringer, giver et sjæl-
dent interessant indblik i en højreorienteret selvforståelse. Tidligere har frem-
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trædende konservative stridsmænd som fx Ole Bjørn Kraft og Poul Meyer leve-
ret bidrag til det højreorienterede univers »set indefra«, men i begge tilfælde
var tonen let apologetisk: KU var ikke fascistisk, heil-hilsnen var en gammel nor-
disk skik, skaftestøvlerne var kun til praktisk brug, og vold gav man sig kun af
med, fordi »de røde« startede osv. Hans Mørups kompakte skildring tegner et
mere helstøbt billede af den del af den konservative politiske kultur, der i løbet
af 1930erne søgte at gøre op med den midtersøgende liberalt påvirkede kon-
servatisme. I den forbindelse forsøger forf. ikke at skjule eller borforklare, at
lande som Tyskland og Italien på visse områder virkede inspiratorisk, omend de
påtænkte ændringer i samfundet, fx indførelsen af korporativisme, skulle fore-
tages i overenstemmelse med danske traditioner. 

Netop »danskheden« havde Mørup som barnefødt i grænselandet tæt inde
på livet. Dette i reglen omstridte og inkonsistente begreb, reduceres i forf.s.
udlægning til at gælde forsvaret for Danmark, sproget og monarkiet. Kort sagt
alt, hvad der markerede en afstand til og en forskel fra tyskerne. Hadefuld imod
tyskerne er han på ingen måde, han havde bl.a. familie på den anden side af
grænsen. Men alligevel: fra hans tidligste opvækst over ungdomsårene til vok-
sentilværelsen går en rød tråd gennem Mørups liv, som viser et stærkt engage-
ment for »det danske«. Truslen imod dette fundament, som han selv havde fået
yderligere styrket gennem aftjening af sin værnepligt i Livgarden, kom både fra
nazismen i syd og fra den hjemlige regering Stauning-Munch. Især forsvars-
spørgsmålet, hvor forf. som størstedelen af det borgerlige Danmark anså den
førte politik for direkte skadelig, optog ham og var medvirkende til at føre ham
ind i rækkerne hos Konservativ Ungdom. Han var således med til at udvikle
ungkonservatismen i det sønderjydske og stod som en af stifterne af Aabenraa
K.U. ved årsskiftet 1936-1937. Senere tog han under voldsom strid i det politi-
ske bagland initiativ til at forlade K.U., da organisationen efter hans mening
havde givet køb på sin visionære og kritiske retning og var forfaldet til en ren
kopi af moderpartiet, ikke mindst i synet på forfatningsspørgsmålet. I stedet for-
søgte han sig med Victor Pürschels Nationalt Samvirke og trådte på ruinerne af
dette forsøg ind i Dansk Samling. 

Den passionerede dyrkelse af nationen og fædrelandet forblev uanfægtet af
besættelsen. Som en logisk konsekvens af sine standpunkter blev Mørup invol-
veret i de indledende manøvrer til den organiserede illegale modstandskamp.
For hans vedkommende, som for så mange andre på højrefløjen, startede det
med terrænsportsforeningerne, gik siden over udgivelse af illegale blade og kul-
minerede med enkelte sabotageaktioner og en krævende opgave som gruppe-
fører i ledelsen af Region III. 

Sommeren 1944 lykkedes det Gestapo at optrevle store dele af Region III
med omfattende arrestationer til følge. Mørup var en af de uheldige, der blev
taget og sendt til Frøslevlejren, hvorfra han senere blev ført til Neuengamme og
siden til et par udekommandoer. 

Hans kronologiske fortælling slutter i de glade befrielsesdage, hvor han som
de øvrige rekonvalescenter kom tilbage fra Sverige, hvortil de fleste danske fan-
ger som bekendt var blevet bragt af de hvide busser.

Man kan vælge at læse Mørups bog på to måder: enten som et stykke erin-
dringslitteratur, der fortæller en ung mands politiske udviklingshistorie. Som
sådan hæver den sig ikke over gennemsnittet af personlige vidnesbyrd. Sprog-
ligt er den temmelig ujævn, præget som den er af forf.s. følelesfulde beskrivel-
ser, der svinger mellem det højstemte hurra-patriotiske og det lavmælt patetiske.
Der er for mange lange passager med ligegyldige opremsninger – i hvert fald
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for andre end de lokalt interesserede – af navne og små dagligdags begivenhe-
der. 

Den anden måde at læse bogen på har imidlertid at gøre med dens tone. Det
er næppe nogen overdrivelse at kalde På fløjen for en vigtig kilde til indsigt i en
højrenationalistisk tankegang, med alt hvad deraf følger af retorik og symboler.
Vælger man denne tilgang, er bogen ganske enkelt uundværlig. At Mørup i sin
høje alder tilsyneladende ikke har forandret indstilling til mange af datidens
politiske spørgsmål og den måde de skulle løses på (jfr. interview i Berlingske
Tidende, d. 30/7-2000) gør bogen til andet og mere end blot et historisk vid-
nesbyrd. Det er i den forbindelse værd at hæfte sig ved, at han har taget bladet
fra munden og uden blusel bekender ideologisk kulør. Måtte hans eksempel bli-
ve fulgt, uanset farven på den politiske retning.

Adam Holm

JES FABRICIUS MØLLER: På sejrens vej – historien om Skolesamvirket Tvind og
dets skaber Mogens Amdi Petersen. Forlaget DIKE, Kbh. 1999. 256 s., ill.

Jes Fabricius Møller (JFM) vil med sin bog kaste lidt lys over den gåde, Tvind er.
Ud fra den antagelse, at den altdominerende drivkraft bag Tvind var og er
Mogens Amdi Petersen, undersøges omstændigheder i dennes liv, der kan være
blandt forudsætningerne for Tvind, men desuden belyses Tvindskolernes tilbli-
velse, opbygning og vækst set i lyset af resten af samfundet, den øvrige skole-
verden og ikke mindst de offentlige myndigheder (s. 5).

I tråd med denne programerklæring indledes bogen med et kapitel om, hvad
man kunne kalde Amdi Petersens dannelseshistorie og personlighed forud for
Tvind-projektet. Så følger kapitler om Tvind-institutionernes opbygning – »Den
rejsende højskole«, »Det nødvendige Seminarium«, diverse kurser og eftersko-
ler, møllen – og om pædagogik og liv på skolerne. De næste kapitler tegner et
rids af Tvind-koncernens forretningsmæssige side med vægt bl.a. på betydnin-
gen af de offentlige tilskud og med svimlende oversigter over det globale net-
værk, inklusive UFF. Så følger redegørelse for Tvindkritikkens første massive
fremkomst i slutningen af 1970erne, for skibe og »småskoler« og for skibet
»Activ«s rystende logiske forlis i 1983. De sidste tre kapitler følger Tvind set fra
undervisningsministeriet og som del af den samlede »frie skoleverden«, sær-
loven fra 1996 med hvad deraf fulgte og afsluttende refleksioner om stat og lov
og ret i Danmark.

Det er en meget velskrevet og velkomponeret bog, som dels genopfrisker
meget af det, man som avislæser og pædagogisk engageret måtte have mødt i de
forløbne 30 år i forbindelse med Tvind, og dels giver ny viden ikke mindst om
de internationale netværk og koncernens arbejdsmetoder, om »Activ«s historie
og om forhistorien til den uværdige særlov fra 1996. Meget er direkte beklem-
mende at læse – fremlagt på baggrund af grundig research og med en detalj-
rigdom, som til overmål underbygger det ubehag og den vrede, som Tvind igen-
nem en årrække har vakt hos mange, deriblandt hos undertegnede læser.

Det er som allerede antydet bogens påstand, at den centrale magtfaktor i
Tvind fra først til sidst, altid og til dato er Amdi Petersen. Derfor er det logisk
at lægge vægt på at tegne hans historie forud for Tvind, og bortset fra, at for-
fatteren så vidt jeg kan se fejlvurderer 50ernes skoleklima med hensyn til auto-
ritet og opbrydning af den, så er det tankevækkende at møde Amdi Petersen i
hans første ungdom – hans skole- og samfundskritiske holdninger, hans afvis-
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ning af traditioner og andres erfaring, hans aktiviteter med boligkollektiv, sejl-
skibsprojekt og andet rejseliv etc. etc. Ikke mindre interessant er det måske at
få lidt at vide om den myndige og disciplinkrævende skoleinspektør, Amdis
fader. Det dokumenteres til fulde, at Amdi Petersen i så at sige enhver hen-
seende var på forkant af ungdomsoprør og studenteroprør, og man må også
mærke sig hans gennembrudsevne med store og små projekter. Tvind var ikke
det første.

Med hensyn til Amdi Petersens rolle i opbygningen af Tvind, kan man heller
ikke være i tvivl: han var den altdominerende figur. Hans karisma skal heller
ikke være unævnt for nu at sige det mildt. Derimod kan man diskutere, i hvor
høj grad han hele vejen igennem har haft og har fod på hele Tvind, nærmere
betegnet, om han ikke i 1979 led et nederlag i forhold til det system, han selv
havde bygget op. JFM skriver (s. 160): I forbindelse med afsløringen af Amdi
Petersens revolutionære arbejdspapir og Poul Jørgensens fremtrædende place-
ring som Tvinds talsmand blev det almindeligt at antage, at Amdi Petersen var
blevet detroniseret af lærergruppen. JFM afviser dette, og kan have ret, når han
bruger ordet detroniseret. Ikke desto mindre fremhæver JFM selv, at man i det
interview, Amdi Petersen gav til SIDs Fagbladet, genkender noget af den karis-
ma, som han er berømt for, mellem linjerne. Jeg er enig, og i interviewet var
Amdi Petersen tilbøjelig til at give køb på nogle af de procedurer, Tvind var ble-
vet kritiseret for; han anglede – for sidste gang? – efter den danske offentligheds
accept. Det er min tolkning, at dette svaghedstegn i forhold til Tvind-systemets
autoritet var årsag til, at han blev – om ikke detroniseret, så trukket tilbage fra
frontlinjen. Logisk tog kommissæren Poul Jørgensen over. Det var lykkedes
Amdi Petersen at opbygge et system, som nu satte grænser for hans egen
bevægelsesfrihed som leder. Hans svaghedstegn var blevet en trussel for syste-
met. – Denne tolkning kan muligvis afvises med henvisning til, at her taler end-
nu et offer for Amdi Petersens karisma. Måske. Men i tolkningen ligger også
den indsigt, at det i givet fald ikke ville være første gang, en magtfuld person
blev en slags offer for det system, han selv havde opbygget.

JFM skriver i sin indledning: Nogle siger, det begyndte som en god ide, der
er løbet af sporet. Der er dog en intim sammenhæng mellem teori og praksis.
Var der noget galt med Tvinds praksis kan det henføres til fejl ved teorien. Og
var der noget galt med den, så har den været gal fra begyndelsen. Det er utvivl-
somt en rigtig påstand, som kun bekræftes ved det nærmere kendskab til Tvinds
historie, der fremlægges i bogen. Imidlertid kan der være en tendens til, at JFM
undervurderer 60-70ernes trang til og mod på opbrud og overser, hvor bredt i
den danske offentlighed Tvind kunne appellere med sine mærkesager: sam-
fundskritisk og traditionskritisk pædagogik, herunder realitetspædagogik og
learning by doing; plenumdemokrati; energipolitik, u-landshjælp, teknologi- og
ekspertkritik; Grundtvig – til og med; respektløs håndtering endog af større
finansoperationer – hvornår havde samfundskritiske kredse nogensinde før haft
held til det? Disrespekt for autoriteter glædede også en bred progressiv popu-
lation. Og samtidig glædede Tvinds disciplinkrav en bred højrefløj, og mange
til højre og venstre – i ind- og udland – blev duperet af Tvinds effektivitet: den
ene skole grundlagt efter den anden, møllen op at stå (som da togene kørte
præcist under et vist andet regime). De frie skoler beskyttede deres liberale eksi-
stensgrundlag og turde ikke røre ved nogen skoles frihed til at føre hvilken som
helst pædagogik eller ideologisk linje. Tvinds revolutionære teori var der ikke
stort kendskab til, og skulle man kende til den, så kunne det vel ikke skade med
lidt revolutionær holdning, det plejede ikke i Danmark at føre til noget særlig
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farligt. Alligevel: Når JFM taler om »den gåde, som Tvind er«, så ville det måske
være rigtigere at tale om »den gåde, som den danske offentligheds tolerering af
Tvind er«.

Bogens fremstilling af livet på Tvindskoler kommer vidt omkring de karakte-
ristiske elementer og tegner et fint samlet billede af samværsformerne, giver
prøver på dobbeltsproget og berører æstetikken – både sprog og æstetik kan
utvivlsomt analyseres videre med udbytte – og fortæller nogle af de virkelig
skræmmende historier om plenumtyranni og fastholdelse af elever, der vil væk.
Karakteristikken af Tvind som et sekt-samfund er velunderbygget.

I denne sammenhæng er der nogle ting, der undrer: Hvordan kan man på-
stå (s. 68), at det er et vidnedbyrd om Tvinds gode sider, når så mange elever
forbliver på skolerne uden at være låst inde. Det holder ikke, når man netop vil
sidestille Tvind med Moonbevægelse og Jehovas Vidner o.lign. – Hvorfor
undrer JFM sig (s. 89) over, hvad det mon er for mennesker, der giver sig ind
under lærergruppens vilkår, når det samtidig indirekte fremgår, at det stort set
kun var i starten, Tvind rekrutterede lærere udefra? – På hvilket grundlag
(ingen dokumentation eller forsøg herpå!) kan JFM påstå (s. 78): På Tvind har
mange faktisk lært noget. Man kan især fremhæve, at mange har lært sprog... 
og datamatstøttet undervisning nævnes, som om det i sig selv var et kvalitets-
mærke.

Allermest savnes dog en kritisk holdning til efterskoler og småskoler og ikke
mindst kommunernes brug af dem. Det påpeges først rigtigt, at efterskoleele-
verne var fra underprivilegerede hjem (s. 74) og enten anbragt af hjemmet eller
myndighederne. Det betyder, at de ikke som stærke elever eller som elever med
stærke hjem har ressourcer til at stå op imod skolernes bekendte håndtering af
elevmodsigelser gennem plenum- eller lærerautoritet. Efterskolerne har opnået
gode pædagogiske resultater, hedder det (s. 74) med henvisning til de fleste
pædagoger[s] og psykologer[s] anerkendelse, uden at grundlaget for denne
anerkendelse beskrives. I næste åndedrag påpeges da også: En del af Tvindsko-
lernes succes hænger også sammen med det enkle forhold, at antallet af døg-
ninstitutionspladser er for lille i Danmark. Billigere end andre anbringelses-
muligheder er Tvinds efterskoler og småskoler også (s. 74). Forfatteren trækker
hermed selv tæppet væk under »succes«-historiens pædagogiske substans. Der
henvises (s. 75) til det gode ved den pædagogiske situation, at der ikke er gene-
rende arbejdstidsregler, der giver gennemtræk af personale dagen og ugen
igennem. Det bagatelliseres, at personalet er dårligt uddannet, og pludselig, når
det gælder efterskoler og småskoler, fremhæves, at eleverne måske for første
gang i deres liv [oplever], at en voksen er interesseret i dem som mennesker og
i deres ve og vel (s. 75). Glemt er den følelseskulde hos Tvind-lærere, som doku-
menteres og begrundes s. 87: Denne følelseskulde var ikke tilfældig, den var
resultatet af, at Tvind ikke arbejdede for at eleverne skulle have det bedre men
for at ændre hele verden til det bedre. Dette citeres vedr. Den rejsende højskole,
men der er intet i hele fremstillingen af Tvind-systemet, der påpeger eller bare
sandsynliggør efterskolers og småskolers unddragelse fra Tvindsystemets indre
logik. Bogens påstand, at det er væsentligt at holde sig for øje, at der er en stor
forskel på efterskolerne og højskolerne på Tvind, er ikke forbundet med nogen
dokumentation i retning af, at ikke begge skoletyper skulle være underlagt
Tvindpædagogikken og Tvind-systemets logik. Eftersom adskillige af de ræd-
selsberetninger om tyranni over for enkelte elever, der har verseret gennem 
årene, angår efterskoleelever, måtte der dokumentation til, dersom bogens på-
stand om de gode efterskoler skulle stå til troende.

580 Kortere anmeldelser



Hvorfor undlader JFM at søge dokumentation om disse forhold eller påpege,
at dokumentation ikke kan skaffes? Hvorfor fremsættes påstandene, når de ikke
kan dokumenteres? JFM redegør s. 198 for en meget kritisk evalueringsrede-
gørelse fra 1981 om småskolerne og anfører i noten: Meget tyder dog på, at 
disse forhold har bedret sig i nogen grad i mellemtiden. Hvorfor får man intet
som helst at vide om, hvad dette »meget« er? Med de manglende kritiske spørgs-
mål vedrørende efterskoler/småskoler indtræder JFM i gåden om Tvind og den
danske offentlighed.

Den cocktail, der udgøres af underprivilegerede elever, mangel på døgnin-
stitutioner, billige Tvindskoler med dårligt uddannet personale og kommuner-
nes økonomiske interesser, forekommer at være det allermest uværdige ved
Tvinds og den danske offentligheds historie. Højesteret fik særloven ophævet.
Hvem ophæver kommunernes mulighed for at anbringe underprivilegerede
unge i Tvind-systemet, eller undersøger konsekvenserne heraf for de unge?
Ikke denne bog.

JFM har i væsentlige spørgsmål været underlagt de samme vanskelige vilkår,
som igennem årene har fået aviser til at skrive på grundlag af enkelthistorier
(Bertel Haarder kaldte dem »sladderhistorier«). De få sprækker i Tvinds luk-
kethed, der fra tid til anden har vist sig, er blevet støvsuget for information i avis-
spalterne. JFM har i nogle tilfælde benyttet sådan information med henvisning
til pågældende avis, men uden at analysere avisens kildegrundlag – sådan at
man ikke som læser finder sig rigtig vel betjent; men det er undtagelsen. Bort-
set fra den uforklarligt ukritiske holdning til det aktuelt mest brændende poli-
tiske spørgsmål vedrørende Tvind: kommunernes praksis med henvisning af
unge til Tvinds efterskoler og småskoler, er bogen resultatet af et stort doku-
mentationsarbejde. Den er også et vellykket forsøg på at sammenfatte og analy-
sere Tvind og dets omgivelser i det danske samfund, selv om forfatteren selv
ender midt inde i dette problematiske forhold. Som historiker kan man kun 
finde bogen meget velkommen og en fornøjelse at læse. Men det er ikke nogen
rar historie i den Danmarkshistorie, den har indskrevet sig i.

Gunhild Nissen
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