Skolehistorisk litteratur

Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet. Ved Ebba Waaben. Udgivet af Rigsarkivet. Foreløbige arkivregistratur ny serie nr. 19. København 1978. Pris kr. 42,10.

Efter flere års forberedende arbejde udkom i 1978 Rigsarkivets omfattende registratur over skolehistoriske arkivalier. Lige siden Selskabet for
Dansk Skolehistorie i 1967 anmodede Dansk historisk Fællesforening om
hjælp til sikring af skolehistorisk materiale, er der arbejdet for at fremskaffe
sådanne registraturer i danske statsarkiver. I 1971 publicerede Landsarkivet for Sjælland m.v. en registratur over skolearkivalierne i et tobindsværk
omfattende de gejstlige og de verdslige arkiver. Derefter påtog Rigsarkivet
sig opgaven at gennemgå arkivets vældige samlinger af skolehistoriske arkivalier, hvortil undervisningsministeriet ydede tilskud. Arbejdet blev under
Rigsarkivets vejledning påbegyndt af stud. mag. Birgit Lauesgaard og stud.
mag. Britta Syskind. Den endelige færdiggørelse og redigering er foretaget
af arkivar Ebba Waaben.
Registraturen må karekteriseres som en sand guldgrube for alle skolehistorisk interesserede. Et eneste blik på indholdsfortegnelsen er nok til at
konstatere, hvilket imponerende eftersøgnings- og exerperingsarbejde der
ligger gemt i den over 300 sider omfattende publikation. Som eksempel kan
anføres, at centraladministrationens forskellige arkiver er gennemgået fra
det 15. årh. frem til undervisningsministeriets seneste aflevering i 1975. I
bogen findes så varierede arkivoplysninger som forberedende lovarbejder i
udvalg og kommisioner, tegneinspektørens korrespondancesager, kommunalsager fra Ærø, tabelvæsen og statistik, læseplansudvalgets materiale,
kongehusets skolearkivalier. Og så er endda registraturen begrænset til
først og fremmest arkivalier vedr. »barneskolerne på lavere og højere niveau op til studentereksamen«. Der mangler således sager vedrørende f.eks.
efterskoler, ungdomsskoler, folkehøjskoler.
Ebba Waaben har for hvert afsnit i registraturen udarbejdet en kort administrationshistorie, som sammen med en oversigt over ændringer i undervisningsministeriets struktur og dermed registreringen af de skolesager, der
sorterer under de forskellige kontorer fra 1916-63, er en nyttig vejledning
for brugerne.
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Selvfølgelig må en så omfattende registratur som denne være behæftet
med visse fejl og mangler. Enkelte steder er årsangivelsen for arkivalierne
upræcise, indholdet i pakkerne enkelte gange ikke helt i overensstemmelse
med registraturens indholdsangivelse. De enkelte afsnit og deres underinddelinger kunne med fordel have været tydeligere markeret. Sådanne mangler er dog af mindre betydning. Værre er at brugerne ikke med bogen i hånd
kan udfylde RA's bestillingssedler. Der mangler angivelser af arkivaliernes
placering i RA. Registraturen bør dog næppe lastes for dette. Den kunne
med disse angivelser hurtigt blive forældet, idet visse arkivalier fra tid til
anden omplaceres. Denne mangel vil være afhjulpet den dag RA, som det
er intentionen er i besiddelse af et til stadighed ajourført »tjenesteeksemplar« af registraturen med placerings angivelser. Det vil lette arbejdet både
for brugere og arkivpersonale.
Med denne registratur har enhver skolehistorisk interesseret fået en
uvurderlig indgang til RA '5 enorme samling af skolehistoriske arkivalier.

NØRGAARD, ELLEN: Oversigt over materiale til Esbjerg skolevæsens historie for årene
1870-1970'erne.
Sydjysk Universitetsforlag 1979. 104 sider. Kr. 20.00.

Den l. oktober 1977 kunne skolevæsenet i Esbjerg fejre 100 året for sin beståen. Vesterhavsbyen er et ungt samfund, hvorfor et sådant jubilæum er
bemærkelsesværdigt. Den foreliggende publikation er en udløber af festlighederne i anledning af jubilæet.
Der er tale om en registrering over materiale til Esbjerg skolevæsens historie, og dr. Ellen Nørgaards arbejde er et af resultaterne af et såkaldt
pilotprojekt, hvis egentlige sigte er at danne grundlag for fortsatte studier i
skolevæsenets historie. Der er ingen tvivl om, at disse vil følge efter. Arbej det er finansieret gennem et samarbejde mellem Esbjerg kommune og Sydjysk Universitetscenter.
Grundigt og med megen indsigt er redegjort for de mange og ofte helt
uventede kilder, som findes i arkiver og hos myndigheder, ikke blot forhandlingsprotokoller, ekstrakter, regnskaber, journaludskrifter og embedsbøger, men også referater, avisudklip, private breve, båndoptagelser og billeder i betydeligt omfang.
Registranten er i sig selv inspirerende, og den kan læses med udbytte af
enhver interesseret. Den er opdelt i 2 afsnit. Første del er udarbejdet efter
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provenienssystemet, dvs. at materialet er ordnet efter hvilken del af administrationen det stammer fra. Anden del er tematisk ordnet, dvs. at de mest
centrale emner er samlet under stikord som elever, lærere, skoleplaner , specialundervisning OSV., og med henvisning til, hvor materialet om disse "emner findes .
Undersøgelsen er først og fremmest henvendt på skolens historie, men
der er lagt vægt på at inddrage byens almene udvikling som forudsætning
for skolevæsenets vækst og udviklingsretning. Der er medtaget adskilligt
materiale fra andre undervisningsinstitutioner, statsskolen, private skoler,
faglige skoler, aften- og ungdomsskolen, højskole og seminarium for at
klarlægge det samlede skolebillede. Og endelig understreges nødvendigheden af at belyse også sociale initiativer og hensyn, for så vidt de har sammenhæng med skolevæsenets hverdag, f.eks. skolebespisning, børnehaveklasser, børnehjem og ungdomsklubber.
Kendte navne dukker frem. Eksempelvis J.P. Sundbo, Jul. Bomholt, Jens
Lambertsen, Hartelius og N.P. Andersen. Materialets mangfoldighed er
iøjnespringende. Man havde næppe tænkt sig, at så meget faktisk findes.
Registraturen er en fortrinlig basis for den egentlige Esbjerg skolevæsens
historie, men tillige et eksempel på hvor betydningsfuldt det er, at et ungt
samfund er sig sin korte historie bevidst i tide.
Viggo Witt-Hansen

BODIL K. HANSEN: Skolen i landbosamfundet ca. 1880- 1900. I kommission hos Landbohistorisk Selskab, København 1977 . 134 s. Kr. 55 ,00.

Bogen er en let omarbejdelse af en specialeafhandling, som forfatteren i sin
tid har udarbejdet i forbindelse med sit studium i historie ved Københavns
universitet. Specialets bedømmere har opmuntret forfatteren til at søge bogen udgivet. Det har de haft god grund til. Bogen er et særdeles smukt eksempel på en skolehistorisk forskning, vi har alt for lidt af.
Undertitlen lyder: »Befolkningens holdning til skolevæsenet på landet, en
undersøgelse i Bårse-Mønbo provsti«. Forfatteren har hentet inspiration i
Gunhild Nissens doktorafhandling, »Bønder, skole og demokrati" fra
1973. Denne afhandling, der er en undersøgelse i fire provstier af forholdet
mellem den offentlige skole og befolkningen på landet i tiden ca.
1880-1910, har i det hele taget haft stor betydning for udformningen af Bo151

dil K. Hansens undersøgelse og fremstilling. Men her er suppleret med vær·
difuldt materiale om den frivillige undervisning, som de unge i stor udstrækning deltog i om eftermiddagen og aftenen.
Netop beskæftigelsen med den frivillige undervisning har givet forfatteren et lidt andet syn på befolkningens forhold til skoleuddannelse, end
Gunhild Nissen nåede til. Hos Gunhild Nissen fornemmes en stærk spænding meUem autoriteternes opfattelse af uddannelsens nødvendighed og befolkningens. Selvom Gunhild Nissens hjerte er på befolkningens side,
skinner det igennem, at myndighederne dog havde ret deri, at mere skolegang var nødvendig, og at befolkningen var træg til at forstå dette. Bodil K.
Hansen støder på forhold, der ligner, hvad Gunhild Nissen beskriver, men
hun opfatter landbosamfundet i perioden mere dynamisk end Gunhild Nissen, idet hun møder flere udtryk for forståelse for, at samfundets - også
landbosamfundets - udvikling i langt højere grad end tidligere krævede
skolekundskaber, personlig stillingtagen og evne til selvstyre i lokale organer.

Bogen giver en mængde detaljeret og interessant stof om skolens baggrund og rammer, de kommunale skoleudgifter, skolegangsordningerne,
skoleforsømmelser, privatundervisning og frivillig undervisning. Den kan

som også Gunhild Nissens værk og anden skolehistorisk litteratur give anledning til værdifulde overvejelser angående skolens roUe i samfundet i dag.
Sådanne overvejelser vil formentlig slet ikke kunne gennemføres med tilstrækkelig forståelse uden den historiske baggrund. Det bliver ved læsningen klarere for læseren, hvor meget skolens roUe i samfundet har forandret
sig siden slutningen af forrige århundrede. Mere og mere skolegang har været ))tidens krav« , men det er et spørgsmål, i hvor høj grad man har gjort
sig klart, hvilke konsekvenser det ville have, hvis denne linje fortsattes, så
skolen blev hele børnenes tilværelse eUer i hvert fald hele deres deltagelse i
samfundslivet. Den træghed, de nævnte forfattere har fundet i landbefolkningens forståelse af skolens betydning, er måske udtryk for en værdifuld
forståelse af nødvendigheden af børnenes engagement i samfundslivet uden
for skolen. I begge bøger får man et stærkt indtryk af børnenes betydning i
og for landbosamfundet. Bodil K. Hansens mange konkrete oplysninger
om kroner og øre hjælper godt med til forståelsen af denne betydning.
Ved sin selvstændige behandling af samme emne, som Gunhild Nissen
har behandlet, supplerer forfatteren på udmærket måde Gunhild Nissens
afhandling. Det kan ikke understreges for stærkt, hvor hårdt brug skolen
netop nu har for, at sådanne undersøgelser foretages og udgives.
Leif Degnbol
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Skoler og skolegang i Arhus 1930-70. Redigeret af IB GEJL Udgivet af Århus Byhistoriske
Udvalg på Universitetsforlaget i Arhus, 1978, 352 sider, ill., kr. 103,50.

I 1978 havde Århus Kommunale Skolevæsen 160 års jubilæum. I den anledning udgav Århus Byhistoriske Udvalg en bog om byens skolevæsen
1930-70. Tidsrammen er dels bestemt af, at tidligere skoledirektør Chr.
Buurs trebindsværk om Århus skolevæsens historie standser ved året 1929,
dels af året for kommunalreformens gennemførelse. Det påpeges i forordet,
at man har ønsket at sætte eleverne i centrum for derigennem at nærme sig
skolen som disse gjorde det. I modsætning til Buurs værk, der er kronologisk opbygget, er den foreliggende bog tematisk anlagt. Arkivar Ib Gejl har
redigeret bogen, som består af 20 artikler, en fortegnelse over lærerpersonalet 1930-70, et navneregister samt mange gode illustrationer. Kapitlerne
omhandler skolens udvikling (en kort oversigt), skolebygningerne, skolens
styre, privatskolerne og besættelsestiden. Vedrørende undervisningen er der
kapitler om lærebøger, eksamen, specialundervisning samt et særligt afsnit
om disciplin og revselse. Andre emner er skolens sociale foranstaltninger,
fritidsbeskæftigelser, børns erhvervsarbejde, forældrekontakt samt den
kunstneriske udsmykning i skolen. Gennem beretninger fra fire gamle elever skildres livet på nogle af byens skoler i 30'rne og 40'rne. Til slut er der
et kort afsnit om lærernes aldersfordeling og uddannelse.
Bogen dækker et bredt felt indenfor skolens udvikling i Århus. I særdeleshed beskrives forholdene i periodens to første årtier, mens den nyere tid
får mindre omtale. Der findes i bogen desværre ingen oplysninger om de
enkelte forfattere, hvoraf der er 15. Man fornemmer dog, at repræsentationen fra folkeskolens verden er beskeden.
Århus skolevæsens udvikling 1930-70 deles op i tre perioder: den jævne
udvikling 1930-45; udbygningsårene 1945- 58 samt 60'erne med det faldende elevtal. Der var i 1930 ca. 9.000 børn i den kommunale skole. 11945
var tallet steget til ca. 10.000, men så gik det stærkt, og sidst i 50'erne var
man oppe på at undervise ca. 15.000 børn. Gennem tresserne faldt elevtallet, så man i 1970 igen var nede på 1945-niveauet. Udviklingen i elevtallet
skabte store lokalebehov. I 1930 havde Århus 11 borgerskoler og i de følgende 40 år byggedes 6 nye, blandt disse en mammutskole, Møllevangsskolen, der i 1951 rummede over 2.000 elever. I de seneste år er idealet jo blevet en langt mindre skole. Århus mødte i sidste halvdel af perioden samme
problem som de fleste andre større købstæder: stærk befolkningstilvækst
og dermed følgende behov for nye skoler i forstæderne samtidig med en af-
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folkning af bymidten og dermed faldende elev grundlag og udnyttelsesgrad
for de gamle skoler - en udvikling, der synes at fortsætte. Det påpeges i afsnittet om skolebygningerne (s. 25), at skolevæsenet i Århus i den henseende »stedse har søgt at opfylde tidens krav såvel m.h.t. lovmæssige påbud,
som m.h.t. eksisterende lokale behov«; dette måtte dog ske »inden for de
grænser, som byens økonomiske formåen og byrådets politiske muligheder
afstak«. Hvordan disse begreber nærmere defineredes op gennem tiden,
ville man gerne have hørt noget mere om, især i afsnittet om skolens styre;
dette er - lidt uforklarligt - placeret bag i bogen, men indeholder i øvrigt
mange gode oplysninger.
Skolens styre synes at have været omgivet af mest dramatik i I 930'rne.
Socialdemokraterne havde da både flertal i skoleudvalg og skolekommission, og det førte til hyppige sammenstød med lærerne, der ofte havde en
anden opfattelse, f.eks. med hensyn til skoleplan og lønspørgsmål. Den førende skikkelse blandt socialdemokraterne var forretningsfører Valdemar
Petersen, som styrede skolevæsenet

)~med

hård hånd(. Helt så domineren-

de en position, som J.P. Sundbo havde skabt sig i Esbjerg i århundredets
første fjerdedel , nåede han vel ikke, men billedet er det samme. En fornøjelig detalje er episoden omkring besættelsen af skoledirektørembedet i
1930, hvor et socialdemokratisk byrådsmedlem telegrafisk forespurgte en
københavnsk ansøger, om denne var medlem af socialdemokratiet, og blot
ønskede spørgsmålet besvaret med et: ja eller nej! Affæren endte med byrådsmedlemmets eksklusion af partiet og ansættelsen af en lokal kandidat,
H.P. Sejerhalt. Men da der sidst i 30'rne kom konservative lærere ind i udvalgene, blev konfrontationerne mellem lærere og politikere mere afdæmpede.
På fritidsområdet har Århus gjort en pionerindsats. Det kommunale fritidshjem, der åbnede i 1936, var det første af sin art i Danmark. I andre
henseender gik det mere trægt. Der skulle ligefrem lovpåbud til, før landets
næststørste by - som en af de sidste blandt de større købstæder - i 1948
indførte en skolelægeordning. Her havde de økonomiske hensyn hidtil vejet
tungest hos de bevilgende myndigheder. I afsnittet om eksamens- og prøveformer gives en god skildring af forholdene under de forskellige skolelove.
De vedholdende problemer omkring den ikke eksamensgivende linjes
manglende prestige i forhold til eksamensretningen belyses meget kyndigt,
og udviklingen i 60'erne er også med. I kapitlet »Hvad man lærte« præsenteres nogle af 30'rnes og 40'rnes skolebøger. Ikke meget finder nåde for den
nutidige kritik. Men når Jul & Kyrre så hårdt bebrejdes, at de i en geografi154

bog fra 1935 tog fejl med hensyn til Tysklands fredelige hensigter, må det
vel tilføjes, at den vildfarelse var de ikke ene om på daværende tidspunkt.
Der gives i erindringsafsnittene nogle gode lærerkarakteristikker. Men
selve kapitlet om lærerne er yderst kortfattet, og med al respekt for kunstens rolle i skolen må det undre, at omtalen af denne er tildelt mere end
dobbelt så mange sider. Det påpeges (s. 315), »at lærernes metodiske bevidsthed vågnede på et meget sent tidspunkt«. Der er dog grund til at tro, at
lærerne nok hele tiden var sig deres metode bevidst, men at de blot ikke ønskede at ændre den.
Bogen behandler som ovenfor nævnt flere andre emner, og den indeholder i øvrigt en masse udmærkede illustrationer. Den tematiske form medfører dog en del gentagelser, og nu og da åbenbares ligesom en vis distance til
livsvilkårene i skolens verden. Dette ændrer dog ikke helhedsindstrykket, at
der med udgivelsen af denne bog foreligger et væsentligt bidrag til beskrivelsen af købstadsskolens historie i dette århundrede. Man må håbe, at
mange andre købstæder vil følge eksemplet fra Århus.

Vagn Hansen

MAGNOS GISLASON: KviHlsvaka. En islandsk kulturtradition belyst genom studier i
bondebefolkningens vardagsliv och milj6 under senare halften av 1800-talet och b6rjan av
1900-talet. Acta Universitatis Upsalicnsis, Uppsala 1917. Distributor Almqvist & Wiksell
International, Stockholm. Studia Ethnologica Upsaliensia 2. 218 s. Kr. 124,25.

Indtil dette århundredes begyndelse var den vigtigste kulturfaktor på Island
uden tvivl den såkaldte »kv6Idvaka« (egl. »det at våge om aftenen«, svensk
oversættelse: »kviillsvaka«, dansk betegnelse: »aftensæde«), beskæftigelsen
i den tid på døgnet, da man måtte bruge lys og holde sig til sådanne sysler,
som kunne udføres i skæret fra en tranlampe. Det er nok i første række
nogle særlige økologiske forhold, der har givet den islandske kv6ldvaka en
så fremtrædende position. Mangel på træ havde til følge, at husene var små
og uopvarmede, og som regel opholdt en gårds hele befolkning (ofte JO- IS
personer - børn, unge og gamle) sig i et og samme rum, den såkaldte badstue, der også fungerede som fælles soveværelse. På Island er vinteraftnerne virkelig lange, og man forstår, at folk har været nødt til at systematisere
tidens anvendelse for at kunne holde mørket, kulden og hinanden ud. Et
ekstensivt landbrug med fåreavl medførte mange beskæftigelser, såsom at
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karte, spinde og strikke, der passede godt til udførelse om aftenen, og disse
beskæftigelser lod sig også meget vel forene med fortælling, højtlæsning,
diskussion og anden åndelig virksomhed. Situationen kaldte ligefrem på
noget sådant, jfr. Blichers "E Bindstouw«.
Islændingen Magnus Gislason (1917-1979 - ved sin død rektor for Den
nordiske Folkehøjskole i Kungiilv) var etnolog af uddannelse. Han har tidligere skrevet bøger om islandske dragttraditioner og om islandsk byggeskik og gør i den foreliggende bog (doktorafhandling ved Uppsala Universitet 1977) naturligt nok meget ud af at beskrive de ovenfor skitserede forudsætninger for kvilldvakan (kapitlet »Kulturmiljø og dagligliv på islandske
gårde i 1800-tallets sidste halvdel og begyndelsen af 1900-tallet«). I det følgende, centrale kapitel, »Kvilldvakan's miljø og aktiviteter«, fortælles først
om »skumringshvilen« (en times hvile eller søvn, før lampen blev tændt), et
sikkert ikke uvæsentligt moment - det var vågne mennesker, der derefter
holdt kvilldvaka. Dernæst gives en nøje skildring af det, der efter forfatterens mening var aftensædets primære funktion: udførelsen af manuelt arbejde. Så følger et længere afsnit om "åndelige aktiviteter og fornøjelser«
(fortælling, sagalæsning, fremførelse af »rimur(, sang, musik, gåder, remser
etc.), og endelig berettes om den husandagt, der markerede afslutning og
sengetid.
Således skildrer Kristleifur porsteinsson (født 1861) aftenens forløb (s.
88):
»Kvilldvakan begyndte ... med samtale om dagens begivenheder både spørgsmål og svar. Men det var sjældent mere end til indledning.
Snart fik en af mændene til opgave at sætte sig ved lampen og læse
højt eller fortælle et eller andet, et eventyr eller et sagn, eller måske
synge nogle gamle kvad, aii kveiia r{mur. Bøger havde man ikke
mange af. En lille bogsamling fandtes dog, og man kunne også låne
bøger fra nabogårdene. Udvalget var ikke stort, men Fornaldarsiigur
Noriiurlanda. og islendingasiigur var meget populær læsning. De
unge havde som regel ikke tilstrækkelig kraftig stemme til kvilldvakan's højtlæsning. Det tilfaldt derfor de voksne at skiftes til at læse.
Hos en dårlig oplæser var teksten død, men den blev fuld af liv hos en
god. Alle andre i baiistofan tav, mens oplæsningen stod på; ingen
samtale tillades da, men bagefter diskuterede man det, der var blevet
læst. - Når klokken var elleve, holdt aUe op med at arbejde, og aftenen sluttede med en andagtsstund.«
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Citatet er en prøve på det materiale, der ligger til grund for afbandIingen:
udsagn fra i alt 179 islændinge, den ældste født 1834, den yngste 1919.
Materialet er indsamlet dels af Askov-læreren Holger Kjær, der 1929 rejste
Island rundt med dette formål, dels af Magnus Gislason selv ved en spørgeskema-undersøgelse foretaget for det islandske nationalmuseum i 1962.
Ved begge lejligheder blev der også samlet andet materiale, især vedrørende
hjemmeundervisningen. Holger Kjær har i sin bog »Kampen om Hjemmet« (1935) - et indlæg i 30'rnes skoledebat - givet en dybtgående beskrivelse af såvel kv61dvaka som hjemmeundervisning med det formål »at
kaste lys over folkeopdragelsens problem i almenhed<<- En sådan overordnet målsætning har Magnus Gislason's afbandling ikke. Den er først og
fremmest en præsentation af det meget omfattende materiale fra de to undersøgelser - i kulturhistorisk ramme og med rig anvendelse af tabeller,
grafiske fremstillinger, fotografier m.v. Bogen vrimler med facts, som dog
ikke alle er lige brugbare for læseren. F .eks. angives for hver meddeler ikke
blot fødselsår og hjemsogn, men også antallet af ord, hvormed hvert enkelt
spørgsmål i enqueten er besvaret. Det bliver til en større statistik over besvarelsernes volumen, som læseren ikke har megen glæde af at kende. En
tilsvarende oversigt over indholdet havde været mere interessant. Den ville

have givet mulighed for at se, i hvor stort omfang forskelle i meddelernes
oplysninger følger regionale og/eller kronologiske forskelle. Nu må læseren
nøjes med forfatterens ord for, at kv61dvakan stort set havde samme form
over hele landet.
Stedsbestemte variationer præsenteres derimod, hvor forfatteren (s.
121-1 22 m. noter) finder paralleller til kv61dvakan i andre lande. Læseren
får det indtryk, at fåreavl overalt i Europa har haft en særlig stimulerende
indflydelse på åndslivet l Men kun på Færøerne synes kv61dvakan at have
været lige så institutionaliseret som på Island, konstaterer Magnus Gislason. De forhold, der betingede institutionens opretholdelse, viser sig egentlig allerbedst i bogens næstsidste kapitel, »Tradition og forandring«, der
skildrer grundene til, at kv61dvakan i tiden omkring første verdenskrig gik i
opløsning: forbedret samfærdsel og kommunikation, indvandring til byerne
(hvorved tjenestefolkene efterhånden forsvandt ud af billedet), en ny byggemåde (der medførte, at gårdens beboere ikke længere var henvist til hinandens selskab i badstuen), og ikke at forglemme skoleloven af 1907, der flyttede børnene bort fra hjemmet i lange perioder og gav dem mulighed for
åndelig næring andetsteds. Dette er banale hovedtræk i Islands nyere kulturhistorie, men det er meget nyttigt at få dem præsenteret i denne sammen157

hæng. Bogens slutkapitel søger at efterspore »arven fra kv6ldvakan« i vore
dages islandske kulturliv.
Mens Magnus Gislason således ret omhyggeligt beskriver kv6ldvakan's
undergang, har han ikke tilsvarende bestræbt sig på at belyse dens fortid og
oprindelse. Han påviser dog, at ordet »kv6Idvaka« forekommer allerede i
1600·tallet, han nævner et enkeltstående eksempel på, at islændinge også i
l2DD-tallet havde en form for aften underholdning med sagalæsning, men de
historiske tilbageblik er som helhed få, og litteraturhenvisningerne (s. 155) i
forbindelse med dem forekommer noget spinkle. Man havde hellere set
nogle flere eksempler på de »personligt farvede beretninger i biografier, rejseskildringer og tidsskriftartikler«, hvis eksistens nævnes (s. 11), men som
forfatteren kun i ringe grad har benyttet sig af.
Kv61dvakan's udviklingshistorie er altså ikke forsøgt skrevet. Som følge
heraf er det vanskeligt helt at komme afmed den mistanke, at dens åndelige
aktiviteter kunne være et produkt af nationalromantikken (på samme måde
som højtlæsning af Ingemanns romaner i danske hjem). Magnus Gislason
mener, at traditionen går tilbage til middelalderen. Det er sandsynligt, han
har ret, men man savner det videnskabelige bevis.
Hvorom alting er, har vi i hans bog fået det hidtil mest nøjagtige billede
af denne betydningsfulde islandske kulturtradition. Og måske også nutiden
kan hente inspiration til den pædagogiske debat fra en sådan svunden verden, hvor skolen ikke fandtes, og individets stilling i øvrigt var som udtrykt
af digteren Stephan G. Stephansson (citeret hos både Kjær og Magnus Gislason):
L6ngum var

eg læknir minn,

16gfræbingur, prestur,
smibur, kongur, kennarinn,

kerra, plagur, hestuT.
(Længe var jeg min egen læge, advokat, præst, håndværker, konge, lærer,
kærre, plov og hest).

Jørgen Ask
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ERIK NØRR: Det højere skolevæsen og kirken. Faget Religion i sidste halvdel af det 19. år·
hundrede. Akademisk Forlag 1979. Udgivet afInstitut for Kristendomskundskab ved Aarhus Universitet. 525 sider. Pris: 180,40 kr. inel. moms.

Også i skolehistorisk henseende kan sidste halvdel af det 19. århundrede siges at udgøre en prolog til det 20. århundrede. Det må derfor hilses med
glæde, at der med ENs licentiat-afhandling er rejst endnu en støttepille for
udforskningen af·den nyeste tids danske skolehistorie. Det første grundlæggende værk var Vagn Skovgaard-Petersens disputats fra 1976 om tilblivelsen af den skelsættende lov om højere almenskoler af 24/ 4-1903. ENs afhandling dækker nogenlunde samme periode som Skovgaard-Petersens,
idet dog emne behandlingen hos EN afgrænses til kun at belyse et enkelt
fags skæbne i debatten om den lærde skole.
Afhandlingen er opdelt i 6 kapitler, hvoraf det første gennemgår kildeproblemer og den tidligere forskning på området. Andet kapitel behandler
religionsfagets stilling under den Madvig'ske skoleordning (1850-71).
Tredje kapitel, der er langt det mest omfattende, redegør for debatten om
faget i tiden under C.C . Halls skoleordning, dvs. fra 1871 frem til loven om
højere almenskoler fra 1903. I fjerde kapitel undersøges religionslærernes
uddannelse og status, hvorefter femte kapitel behandler den lærde skoles
forhold til kirke og stat. I et kortfattet sjette kapitel opsummeres afhandlingens resultater. Endelig indeholder bogens sidste halvandet hundrede sider
kilde- og litteraturfortegnelse, noter og navneregister. Af denne oversigt
fremgår, at afhandlingens tyngdepunkt ligger i det store kapitel III, i forhold til hvilket de forudgående kapitler fungerer som optakt og de sidste kapitler som afrunding og perspektivering.
Forfatterens hovedformål er at forklare de svingninger, der kan noteres
m.h.t. religionsfagets status under de to nævnte skoleordninger. Mens faget
religion under den Madvig'ske ordning var stærkt placeret i den lærde skole
både med solide timetal og afgangseksamen, vedtoges allerede i 1864/65
den ændring, at faget udgik af den afsluttende eksamen. Baggrunden for
denne beslutning var først og fremmest elevernes konstaterede »overbebyrdelse«. Under den Hall'ske skoleordning fortsattes denne tendens, idet faget
helt afskalTedes i de tre øverste klasser af den lærde skoles den gang 6-årige
forløb. Næppe var denne nedskæring vedtaget, før man fandt anledning til
påny at styrke fagets position, og i 1877 og i 1882 genindførtes faget i de
tre øverste klasser. EN påviser, at baggrunden for disse ændringer var
reaktionen imod de nye ateistiske og kirkekritiske strømninger, der brød
159

frem med Brandesianismen. I århundredets sidste årti forstærkedes reaktionstendensen under indtryk af den omsiggribende »bibelkritik«. At faget
fik sikret en placering i det nye treårige gymnasium efter 1903 -loven. var
således ingen selvfølge, men må forstås på baggrund af den af EN skildrede
udvikling.
Forfatterens sekundære formål er at undersøge kirkens rolle i debatten
om religionsundervisningen. Det godtgøres, at selvom den lærde skole ikke
længere som i ældre luthersk tid primært opfattedes som en forskole til det
teologiske studium, var båndet mellem kirken og det højere skolevæsen
ikke brudt. Biskoppens tilsyn bestod fortsat og spillede fra tid til anden en
ikke uvæsentlig rolle. Det teologiske fakultet udtalte sig om diverse reformforslag ikke blot om faget religion, men også om fag som hebraisk og
græsk. Endelig noteres, at debatten i kirkelige tidsskrifter og især præstekonventernes initiativer var en overraskende effektfuld faktor i tidens skoledebat.
Af de mange interessante enkeltheder skal fremdrages følgende: Som et
vigtigt moment i fagets krise under den Madvig'ske ordning fremdrager EN
mangelen på egnede lærebøger i den troslæreundervisning, der i den
højere skole skulle fortsætte og uddybe konfirmationsundervisningen. Flere
tyske bøger blev oversat, uden at situationen derved forbedredes. På denne
baggrund begyndte også nogle af lærerne i faget at overveje betimeligheden
af den såkaldte lærebogsundervisning i de øverste klasser. EN har hermed
understreget det også i nyere tid velkendte forhold: at et fags læremidler i
meget høj grad er medvirkende til at bestemme dets skæbne.
Af betydelig interesse - også når man har fagets nutidige problemer in
mente - er redegørelsen for »Skolen og religionsfriheden«. Det viser sig, at
skolen i det første halve århundrede efter religionsfrihedens indførelse med
grundloven af 1849 havde en del besvær med at forene frihedsbestemmelsen med grundlovens krav om, at staten samtidig skulle støtte den danske
folkekirke. Problemet opstod derved, at det i datiden var en udbredt opfattelse, at denne støtte bl.a. manifesterede sig i skolens religionsundervisning
og skolens hele kristelige præg. Vanskelighederne gav anledning til en
række forskellige og inkonsekvente ordninger, hvorved fritænkerne reelt
blev bedre stillet end jøder og katolikker. En fritænker, der forblev medlem
af folkekirken kunne få sin søn fritaget fra religionsundervisning ved blot at
erklære sig som fritænker. For jøders og katolikkers vedkommende forudsatte fritagelsen, at mindst en af barnets forældre var udmeldt af folkekirken og medlem af et af de pågældende trossamfund.
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EN s arbejde er ikke blot omfattende, men også særdeles omhyggeligt
gennemført i detaljerne. Metodisk sikkerhed præger fremstillingen fra først
til sidst. Måske kan der dog være grund til at føje en kritisk bemærkning til
EN s udstrakte anvendelse af skolernes trykte årsberetninger som grundlag
for oplysning om religionsundervisningens omfang og indhold. EN er selv
opmærksom på, at årsberetningerne lige så godt kan være udtryk for
ønsketænkning, som de kan være beskrivelser af faktiske forhold. Endvidere gøres med rette opmærksom på, at årsberetningernes oplysninger er så
lidet homogene, at de kun vanskeligt lader sig sammenstille. Trods disse
væsentlige betænkeligheder, danner årsberetningerne alligevel grundlag for
en række skematisk opstillede oversigter over lærebøger og pensa. Der skabes således trods alle forbehold indtryk af en præcision, der ikke er til stede.
- Et analogt metodisk problem blev forøvrigt aktuelt igen i 1977 i forbindelse med Margit Warburgs religionssociologiske afhandling om religionsundervisningen i nutidens gymnasiale uddannelser. Også Margit Warburg
støttede sig væsentligt til de officielle årlige pensumredegørelser.
I sin bog »Skolen for Livet« fra 1838 udtalte Grundtvig, at den latinske
skole trods sine iøjnefaldende mangler burde bestå, sålænge mange anser
den for at være »Kirkens uundværlige Støtte, en Chinesisk Mur mod Barbariet og et Hyttefad for al historisk Videnskabelighed" . ENs afhandling
har vist, at disse argumenter stadig spillede en rolle i sidste halvdel af det
19. århundrede, og at de med vekslende styrke indgik i debatten også om
religionsundervisningen i den lærde skole. I nutidens diskussioner om de
16-l9-åriges uddannelse vil disse argumenter næppe have megen om overhovedet nogen vægt. Det er nok på dette punkt, at man finder en af de største forskelle mellem den højere uddannelses situation den gang og nu. Man
må håbe, at EN får mulighed for en gang at føre sine studier videre, således
at vi får klarlagt, hvad der skete på dette område i den mellemliggende periode.

K.E. Bugge
RAVN L.S.: Lærerne i Nordslesvig ca. 1814- 1920. Historisk Samfund for Sønderjylland. 2

bd. 534 s. 1978. Kr. 110,00.

»Græsrødderne« og Nordslesvigs opvågnen
De fleste skildringer af danskhedens opvågnen og vækst i Nordslesvig i
1800-tallet samler opmærksomheden om de mere dramatiske og iøjnesprinIl
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gende træk: Nis Lorenzens forslag i stænderforsamlingen 1836 om at
indføre dansk retssprog; ugebladet »Dannevirke« fra 1838; Orla Lehmanns proklamering af Ejderpolitiken 1842; Hiort Lorenzen der »blev ved
at tale dansk«; og endelig Skamlingsbankemøderne og Rødding højskole.
Denne sande og smukke historie er med rette marven i beskrivelsen af
hvordan •• Nordslesvig vågnede<{, En enkelt nyere historiker hævder ligeud,
at »aviserne var de første vejledere til dansk bevidsthed og kultur«.
Alligevel er det tankevækkende at kigge igeneralsuperintendent Adlers
noter om det slesvigske skolevæsens jammerlige tilstand ved århundredets
begyndelse, »næsten ingen skoler, højst nogle hytter hvor der dårligt nok
var rum til skolebrug«. Skoleloven af24/8-1814 - en måned senere end den
kongerigske almueskolelov - medførte væsentlige forbedringer. Men ikke
for dansk sprog og kultur. § 68 fastslog klart: I de tyske skoler skallærerens mundtlige fremstilling og hele undervisningen udelukkende ske på højtysk. Som følge af den enevældige regerings usikre kulturpolitik i de gamle
hertugdømmer betød dette, at skolesproget skulle følge kirkesproget og
ikke hjemmesproget. Men det tyske kirkesprag var forlængst trængt helt op
i egnene omkring den nuværende statsgrænse, og dermed afskrev man ganske enkelt den dansktalende befolkning i hele Angel og Mellemslesvig, med
de velkendte følger. De fire nordslesvigske byer fik hermed tysk skolesprog
lige til 1920.
Christian VII!'s velmente sprogreskript af 1840, der fastslog at dansk
skulle være retssprog, hvor det i forvejen var kirke- og skolesprag, ændrede
ikke de bestående skolepolitiske forhold. Og mellemkrigsårenes håndfaste
sprogforordninger fik næppe tid til at fæstne sig. For skole sproget fik de
ringe betydning. Da lærerne i stort antal uddannedes på det rent tysksprogede Tønder Seminarium (oprindelig med Kristkirkens froprædken som
eneste danskundervisning; senere med højst 6 timers dansk) og på seminarierne i Kiel, Segeberg og andre steder i Holsten eller længere sydpå, kan
det med rette undre, at de små dansksindede blade og Den Slesvigske Forenings store boggaver så hurtigt fandt udbredelse ikke blot blandt de mere
velstillede lag, men også i brede landlige kredse i hele Nordslesvig og dele af
Mellemslesvig. Det skyldtes ikke lærerne fra Tønder. Endnu i 1842 erklærede den kongetro men udpræget tyskdannede forstander C.A. Bahnsen:
»Tønder er en tysk uddannelsesanstalt. Lærerne er tyskfødte og med undtagelse af det danske sprog gives hele undervisningen på tysk«. Han sørgede længe og grundigt for, at Tønder Seminarium var og blev »en ren og
ægte tysk dannelsesanstalt«.
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Disse spørgsmål har den kendte skolemand og historiker L.S. Ravn undersøgt i en såre omfattende og grundig redegørelse for de slesvigske almueskolelæreres baggrund og uddannelse i tiden fra ca. 1830 til 1864. I
denne omhyggelige statistiske undersøgelse påvises sort på hvidt, at et meget stort antal dansk- eller plattysktalende slesvigere på eget initiativ søgte
uddannelse på kongerigske seminarier. Både Brahetrolleborg, Vesterborg,
Lyngby og Jelling seminarier tæller helt fra deres begyndelse talrige slesvig-holstenske elever blandt deres dimittender. Men intet kongerigsk seminarium kan dog måle sig med det af amtsprovst P.A. Wedel i 1803 grundlagte Skårup Seminarium. Denne dygtigt ledede lærerskaIe blev i årene mellem 1831 og 1862 søgt af 62 holstenere og 420 slesvigere, der næsten alle
tik deres gerning mellem Kongeå og Ejder. Den længstlevende slesviger fra
Skårup var lærer i Sdr. Brarup og døde først 1928, 91 år gammel.
Det er velkendt, at embedssproget var tysk helt op til Kongeåen. Det velstillede borgerskab og mange præster talte tysk også i hjemmene. Tysk var
på grund af århundreders forsømmelser - og for at holde Helstaten sammen - det respekterede kulturelle sprog, dansk almuens oftest ringeagtede
dialekt. Et rørende forslag fra selve Frederik VI i 1810 om at indføre dansk
sprog ved gudstjenester, skolegang og retspleje i Slesvig, »hvor det var
Almeenmands sprog« blev uden omtale »henlagt« af det tyske kancelli i
København! Helstatens tysksprogede embedsmænd lod som regel den
slags forsvinde i støv og glemsel.
Så meget stærkere grund til at beundre de talrige unge mænd, især fra
Nordslesvig, som uden nogen art af offentlig støtte eller opmuntring søgte
nordpå for at blive uddannede på gode kongerigske seminarier. Der lå vel
sjældent stærke nationale grunde bag deres beslutning. Men de følte sig
som danske og kendte hjemmenes sprog på deres egn. Og hverken Tønders
invaliderede danske undervisning eller de små - oftest kortvarige - slesvigske præstegårdsseminarier kunne tilfredsstille dem. De kom fra »græsrødderne" - for at bruge en nudansk vending. Og de vendte tilbage til disse
rødder, den jævne landlige befolkning, styrkede dens danske sprog og dermed dens folkelige selvfølelse. Det må i første række være dem, som dannede det frugtbare folkelige jordsmon, som var beredt, da det københavnske »Selskab til dansk Læsnings Fremme i Nordslesvig« fra 1839 begyndte
at oprette udlånsbiblioteker, og dermed fremmede en højst betimelig æresoprejsning for det mishandlede danske sprog. Herfra hentedes i tusindvis af
danske digterværker fra Holberg til Chr. Winther. De blev læst, og det må i
høj grad skyldes de 298 landsbylærere, der allerede mellem 1810 og 1849
II'
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var blevet uddannet på Il kongerigske seminarier. Til deres antal kan føjes
en ikke optalt række af provsteligt examinerede lærere, af privatister og
selvlærte folk, der også har undervist i nord- og mellem slesvigske skoler.
Disse lærere ))indoktrinerede« ikke. De var loyale lærere i Hans Majestæts tyske provinser. Men de dannede front mod de højere embedsmænds
tyskhed. Og det har for dem været en naturlig gerning at anvende det danske sprog, danske sange og dansk historie i deres beskedne skolestuer.
Med fuld ret drager L.S. Ravn denne slutning af sin store statistiske undersøgelse: "Med den store kontaktflade som landsbylærerne vitterligt
havde, må man have ret til at regne dem for en vigtig igangsættende faktor
på den danske front, en vejleder til dansk bevidsthed, til dansk opvågnen«.
Efter 1864 var mange af disse lærere med til at danne et sejgt og smidigt
dige mod germaniseringens flodbølge. Også herom får man fyldig oplysning i Ravns solide værk. Men det er især redegørelsen for det store antal
kongerigsk uddannede lærere i Nordslesvig før 1864 og deres vigtige kulturelle gerning, der inddrager nyt land for forskningen af denne for danskheden afgørende periode i den omstridte landsdels historie.
Morten BredsdorjJ

K.E. BUGGE: Vi har rel'gion. Et skolefags historie 1900- 1975. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1979. 199 s. ilI. - kr. 78.50.

I I 960'erne blev der som bekendt større interesse for dansk skolehistorie.
Så sent som i 1966 kunne lektor Aksel Nellemann skrive, at den danske
skoles historie hidtil kun i ringe grad havde tiltrukket sig den historiske
forsknings opmærksomhed. Som bekendt gav denne interesse sig blandt
andet udtryk i oprettelsen af Institut for dansk skolehistorie på Lærerhøjskolen i 1965 og stiftelsen af Selskabet for dansk skolehistorie i 1966. Baggrunden for denne forståelse for historien var også visse, hvad jeg vil kalde,
vulgærmarxistiske tendenser til alene at beskæftige sig med det producerende samfund i nutid og fremtid samt for nogles vedkommende indflydelse fra
eksistensfilosofiske strømninger. Der var med andre ord tale om en positiv

»modstrømning« og ikke kun, som nogle har villet hævde, om et nostalgisk
trøstefænomen.

Den derved påbegyndte udvikling har ført meget godt med sig. Institut
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for dansk skolehistorie har påtaget sig et stort anlagt arbejde med en fremstilling af folkeskolens historie i det 20. århundrede. Det er i sammenhæng
med dette projekt .. Vi har rel'gion ... « er blevet til, idet bogen skal indgå i en
række bidrag vedrørende de enkelte skolefags historie.
Og hvor er det dog blevet en spændende og dygtig fremstilling af faget
fra år 1900 til år 1975. Den vidner om stor belæsthed og saglighed samtidig
med, at K.E. Bugges egne synspunkter også ind imellem får lov til at komme til orde som i hans vægtige betragtninger i de afsluttende overvejelser,
om at barnet skal bevidstgøres om .. at høre til« og at dette måske er det
vigtigste mål overhovedet for al opdragelse. Hans evne til at finde rammende citater er betydelig. Som for eksempel skildringen af den mellemste
periode, hvor han bruger Ole Wivels digt fra Båring højskoles indvielse
1959 med dets dybe tale om »denne jævndøgnstid, hvor hjerterne er delte
og med sig selv i strid«.
Bugge er klar over, at det er en vanskelig opgave, han har stillet sig, fordi
skolens hverdag ikke lader sig fange ind, idet man ikke kan være for forsigtig med at slutte fra citerede love og cirkulærer til de faktiske tilstande i fol keskolen. Der redegøres for sammenhængen mellem fagets skiftende forhold og det omgivende samfund. Hver afde tre perioder, som årene 1900 til
1975 inddeles i (1900- 1937, 1937-1958 og 1958-1975) indledes med et
portræt af samtiden. Disse indledninger er simpelthen mesterlige. Knappe.
Anskuelige. Synoptiske.
For den første periodes vedkommende begyndes med de skelsættende
skolelove af 1814, hvor det forbløffende faktum understreges, at 1814lovene formelt var i kraft helt frem til folkeskoleloven af 1937. Gennemgangen af det Sthyrske cirkulære fra 1900 er forbilledlig. Det pietistiske træk
med en undervisning af forkyndende karakter kommer klart frem med dets
gejstlige tilsyn, ikke blot for selve faget men for skolen som helhed. Der
mindes i denne forbindelse om, at biskoppen indtil 1933 havde indseende
med alle læreransættelser, idet han udfærdigede såkaldt kollats til samtlige
folkeskolelærere - men selvfølgelig ikke til lærerinder! Forklaringen findes i,
at der heller ikke fandtes kollatsberettigede kvindelige præster. Det hænger
nu nok snarere sammen med datidens endnu ikke forladte kønsrollemønster.

Gennemgangen af skolens lærebøger til faget er for denne som for de to
andre perioders vedkommende værdifuld. Op til 1927 anbefaledes ialt kun
syv lærebøger, hvoraf nogle til gengæld kom i et utroligt antal oplag som
for eksempel Balslevs udgave af Luthers lille katekismus, der i 1965 kom i
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sit 345. oplag. Og i dag anvendes den næppe i folkeskolen i det hele taget.
Morten Pontoppidans »Bibelske historier fortalte for børn« fra 1909 til
1911 har derimod overlevet. Med føje er hans »mesterlige greb« ved fortællingernes begyndelse fremdraget. Skildringen af den offentlige fejde mellem
Bentzen og Kaper om den historisk-kritiske forsknings ret i faget i folkeskolen er skrevet så spændende som en kriminalroman. Det kan ikke gøres
bedre. Og fejdens virkninger blev store. I virkeligheden er læreruddannelsen
i faget i dag et nogenlunde ægtefødt Bentzenbarn.
I perioden 1937 til 1958 beskrives folkeskoleloven af 1937 med dens reduktion af timetallet i købstadskolen fra 18 til 13 timer og fritagelsesbestemmelserne. Først efter den anden verdenskrig bryder debatten påny for
alvor frem. Med Bugges pragtfulde ordvalg lød der »pludselig et tordenbrag'(, Han sigter til daværende kirkeminister Bodil Kochs hjertevarme og
forstående angreb på religionsundervisningen i 1953, hvor hun til manges
forargelse sagde, at hun troede, at 80 % af undervisningen var mere nedbrydende end opbyggende. Hende er faget stor tak skyldig stadigvæk.
Med den sidste periode fra 1958 er vi i vor egen tid, hvor en saglig beskrivelse er endnu vanskeligere. Alligevel klares det med bravur. Selvom
Bugges personlige overvejelser ikke fornægter sig. Heldigvis. Bedømmelsen
af folkeskoleloven af 1975 med fagets forringelse er fortræffelig . Den bestod ikke i reduktion af timetallet, men derimod i timernes fordeling med
den fatale spredning, der i så høj grad gjorde faget til et en-times-fag. Efter
min opfattelse sejrede Kristeligt Folkeparti dengang faget ihjel. Heller ikke
ved den lejlighed handlede partiet klogt. Man skulle have lyttet til den af
Bodil Koch inspirerede kommission, der ønskede at støtte faget ved at
styrke det på de ældste klassetrin mod at give afkald på undervisningen heri
på l. og 2. klassetrin. Ak ja.
I denne anmeldelse er vægten af forståelige grunde lagt på folkeskolen.
Herudover har bogen selvfølgelig godt stof om læreruddannelsen, gymnasiet og HF. Med god grund er den tilegnet religionslærerforeningen, men de
øvrige til faget knyttede foreninger får også en ganske pæn og grundig behandling.
Den eneste måske lidt kritiske anmærkning må være til dele af de citerede elevholdningsundersøgelser. Frem for at spørge lærerstuderende ville
jeg trods Bugges begrundelser herfor om muligt have foretrukket udsagn
fra industriarbejdere og landmænd. Det er også den eneste. Eksempelvis er
hans fund af en svensk principsag, der fik indflydelse på forhandlingerne
om fritagelsesparagraffen forud for 1975-loven et vidnesbyrd om de fund,
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man så som læser bagefter kan gøre i bogen. Den vidner om det, der kaldes
»de små og velfungerende forskningsmiljøers betydning« samt om forfatterens store viden og evne til fremstilling og sammenfatning.
For fagfolk inspirerer bogen til fortsat arbejde med det, der i forordet
kaldes »fagets rigt facetterede og udfordrende indhold«. Derfor vil den
fremover blive anvendt af enhver, der er optaget af folkeskolens religionspædagogiske spørgsmål.
J.E. Biering-Sørensen

SØORING JENSEN SV.: Historieundervisningsteori. Christian Ejlers' forlag. 184 s. 1978. Kr.
54,50.

Svend Sødrings bog om historieundervisningsteori er en kritisk analyse af
forskellige opstillede dannelsesteorier vedrørende faget historie samt en
konstruktion af en ny dannelsesteori. Sødring har hentet sin begrebsramme
fra Klafkis »kategoriale Bildung« og Klafkis begreber og synspunkter følger læseren gennem hele bogen, men Sødring rækker ud over Klafki, ved at
sætte hans kategorier ind i en samfundsmæssig udvikling. Dette følgeskab
føles dog ikke påtvunget, fordi Sødring lader et stort antal historikere og
pædagoger følge trop, og han selv er manden for at styre vandringen sikkert og myndigt. Han lader læseren opleve et væld af blomstrende citater
fra fortidige og nulevende historikere og pædagoger og binder citaterne
sammen i sit arbejde frem mod sin egen konstruktion i et letlæst og sikkert
sprog.
I indledningen gøres opmærksom på, at beskrivelserne udgør modeller,
der ikke tilstræber dækning af nogen specifik undervisning. »Modellerne
fremstiller virkeligheden i forenkling. Dette er tilsigtet, for kun herved kan
virkeligheden analyseres og overskues« . Denne pædagogiske betragtning
giver anledning til kritik. Netop vedrørende en videnskab, der i så høj grad
søger at afdække slørede sandheder og forenklede, unuancerede opfattelser,
er det helligbrøde at presse historiske teorier ind i en forenklet ramme. Resultatet kan ikke blive andet end en skeptisk holdning hos historikere, der
læser fremstillingen, en skepticisme der øges undervejs og som må føre til
spørgsmålet, om bogen i det hele taget er skrevet for historikere?
De modeller, Sødring opererer med, er en objektivistisk historieundervisningsteori og en klassisk undervisningsteori, der begge tager sit udgangs-
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punkt i stoffet, samt en formal historieundervisningsteori, der inddeles i en
funktionel teori og en metodisk teori, der tager sit udgangspunkt i eleven.
Herover stiller Sødring til sidst den socialistiske historieundervisningsteori,
der tager udgangspunkt i de kategorier, der gør barnet i stand til at begribe
samfundsudviklingen ud fra en materialistisk samfundsopfattelse.
Kronologisk set ville det have været naturligt at starte ved en klassisk
undervisningsteori. Uvist af hvilken grund vælger Sødring at lægge ud med
den objektivistiske historieundervisning, der efter eksempler, hentet fra
Vesttyskland og fra den blå betænkning samt fra svenske og amerikanske
historikere, munder ud i konklusionen side 21: ))En historieundervisning,
som tilsigter en objektiv og værdifri formidling af neutral viden om fortiden,
er ikke teoretisk mulig«. Har nogen mon på noget tidspunkt ment, at dette
var muligt? Mangel på eksplicitte udtryk for historieundervisningens afhængighed af bestemte samfundsopfattelser eller livsopfatteIser kan ikke tages til indtægt for en sådan konklusion. Historieundervisningen kendetegnes i vor nyere tid netop af en sådan mangel, og Sødring ved jo selv, hvor
lidt den har på sig. At bygge et led i sin fremstilling op på en sådan teoridanneIse minder mig om skyggeboksning, hvor Sødrings egen placering afgør modstanderens position. Dette betyder ikke, at ikke mange af Sødrings
slag mod den føromtalte mangel er vedkommende og helt relevante i en historieteoridrøftelse.
Den klassiske historieundervisning kender til forskel fra den objektivistiske sit værdigrundlag. Den »afspejler et folks eller en kulturs ideale selvforståelse. I det klassiske bevarer og agter et menneskeligt fællesskab sit åndelige livs fundament og ledestjerner<'. (s. 67) Klafki finder dog afgørende
svagheder ved denne undervisning, idet den efter hans - og Sødrings - opfattelse ikke kan give historiske svar på så væsentlige nutidsopgaver som
opdragelse til demokrati og mellemfolkeligt samvirke. Dette forudsætter
enighed i opfattelsen af hvad der bør betegnes klassisk. Sød ring gør
klart, at hans fremstilling på grund af mangelfuldt kildemateriale må blive
af en skitsemæssig karakter. Som eksempler på den danske grund fremdrages Det Sthyrske cirkulære fra år 1900 på baggrund af det 19. århundredes
opfattelse af folk og fædreland . Den nationale ide var udgangspunktet for
enighed om undervisningens værdigrundlag. Historikere og historielærere
blev nationens pædagoger, og folket opdroges til kamp mod ydre fjender og
til deltagelse i nye klassers videre økonomiske og politiske fremskridt. (s.
72). Dette afsnit er blandt de mest velskrevne i bogen og meget vedkommende, holdt som det er udelukkende på dansk materiale. Her viser
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Sødring en udpræget sans for overblik. I afslutningen bliver han dog nødt
til at gentage nogle af sine synspunkter fra forrige afsnit, som kronologisk
hører hjemme her. Selvom jeg er enig med Sødring i hans opfattelse af vort
samfunds manglende udtryk for historieundervisningens mål, vil jeg ikke
mene, at den blå betænkning er helt så bevidstløs eksemplificerende, som
Sødring gør gældende på side 25. Reformationen, den franske revolutions
og den tekniske udviklings betydning bliver af Sødring vurderet som opregninger af 3 fænomener; retfærdigvis må det citerede vurderes som
repræsenterende meget væsentlige sider af samfundsudviklingen, den religiøse, dvs. den luthersk-evangeliske indflydelse, den moderne politiske begrebsdannelse samt kulturlivets og den moderne videnskabs indflydelse på
det danske samfund.
Interessantere er det at følge Sødring i hans kritiske analyse af den formale historieundervisningsteori, i dens læggen vægt på opøvelse af kritisk
sans kontra metodeindlæring. Her nærmer vi os vor egen tids fægterier vedrørende opstilling af mål for faget historie, efter at fædreland og folkefællesskab er tonet bort i samfundsdebatten.
Klart konstaterer Sødring, at hvor undervisningsstofTet tidligere var blevet betragtet som problemfrit, blev nu metoden betragtet lige så problemfrit, og kildekritikken blev sat i centrum, en kildekritik hvor det for eleverne
oftest drejede sig om at bestemme sig for, hvem der havde ret, og hvem der
havde uret, på et givet materiale. »De spørgsmål, der stilles, og de svar,
som eleverne kan give, er gjort af samme stof som det, de materiale under-

visninger byggedes af. Typisk er det den samme slags forhold - nationens
skæbne blandt andre nationer - og den samme slags historiske personer konger, generaler, ministre - som udgør undervisningens stoflige ind-

hold«. (side 98).
Efter denne »nedlæggelse« af den traditionelle historieundervisning efter
klafkiske principper gælder det om at bygge en ny konstruktiv historieundervisningsteori op. Ifølge Klafki bør den indeholde momenter fra alle de 4
sønderbrudte teorier. Svaret er en kategoral undervisningsteori, altså en

pædagogisk teori, hvis bestemmelse er et samarbejde af stof, metode, elev
og samfund.
En kategoral undervisningsteori forudsætter en sammenhængende historie, en historie der hænger sammen ved bestemte begreber og fremgangsmåder, altså ved bestemte kategorier. Her gør Sød ring en afstikker til Gunnar Myrdal og Arne Næss, inden han fortsætter. Gunnar Myrdal citeres for
sin opfattelse af at demokratiske samfundsinstitutioner har som funktion at
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udtrykke og opretholde samfundets idealer, og at grundlæggende værdier
skal søges her, altså i selve demokratiets selvopfattelse. Sødring konstaterer
herefter, at Myrdals »konsensusopfattelse af demokratiet« er forladt til fordel for en ArneNæssk opfattelse, der søger at afdække og forklare samfundet ud fra indre modsætninger. (side 131).
I denne ramme bliver derefter den danske folkeskoles udvikling placeret.
Læseplansudvalgets manglende evne til at finde et fælles værdigrundlag for
skolens formålsformulering i 1971 bliver for Sødring det afgørende træk
ved den aktuelle situation. »Konfliktdemokratiet« blev fuldt anerkendt i
1975-loven, »respekt for enhver opfattelse« indførtes hermed i den danske
folkeskole. (s. 133).
På denne baggrund er det ikke vanskeligt at opstille en ny historieundervisning, der viser konflikten »mellem det demokrati, der ønskes, og den kapitalisme, som haves. Undervisningens mål er derfor ikke en udvikling af
barnet, men af samfundet. Denne udvikling skal planlægges og iværksættes
af børnene ... « (s. 141). Midlet er en kategoral historieundervisning, der hviler på 3 principper: pluralismen, faget som den grundlæggende kategori og
det eksemplariske princip.
Samfundets herskende pluralisme kan Sødring imidlertid ikke acceptere,
da den er bygget op omkring det kapitalistiske, økonomiske system. Derfor
bliver konklusionen, at pluralismens begrebsmæssige placering er udgangspunktet for en undervisning, der sigter mod dens ophævelse. Vanskeligheden er imidlertid den at undervise i det utopiske, dvs. i et samfund, som ønskes men ikke haves. »Hvad der kan stilles til rådighed, er alene den socialistiske bevægelses teori og erfaringer - som er i bevægelse«. (s. 158). Men er
historie et led i en samfundsmæssig bevægelse, er det ikke nok at placere
det som fag, da må historie »Iøftes op over organisation som et fag« og
rette sig mod det samlede undervisningsindhold og den samlede undervisningspraksis. (s. 158).
I den eksemplariske undervisning skal eleverne søge at realisere deres utopi
og herunder opbygge begreber om samfundets udvikling, sig selv og deres
gruppe. Forbindelsen mellem den enkelte og helheden skabes under udfoldelse af »sociologisk fantasi«, jfr. O. Negt. Som i den klassiske historieundervisning bliver det derfor en opgave at »ophjælpe en sund og livskraftig
fantasi« ved hjælp af forestillinger af det ikke eksisterende, det utopiske, det
eventyrlige. Men det eventyrlige er ikke, som i den klassiske undervisningsteori, et ntiddel, men et mål. Det drejer sig om at opøve eleverne i at forstå
og formulere utopier. (s. 165).
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Hovedhjørnestenen i hele denne teoretiske bygning er antagelsen af, at
det pluralistiske konfliktdemokrati må respektere enhver opfattelse. Dette
er imidlertid en afgørende fejltagelse.
Et pluralistisk demokrati skal ikke respektere enhver opfattelse. Det skal
derimod respektere den enkeltes ret til at have enhver opfattelse - og det er
noget helt andet. Det betyder, at demokratiet må forsvare sine grundlæggende værdier inden for dets egne institutioner, f.eks. skolen. Ligesom ethvert samfundssystem må også det danske forsvare sit værdigrundlag.
Spørgsmålet er, om ikke vi i dette demokrati snart bør besinde os og i stedet
for den blufærdige holdning til samfundet, som vi har gjort gældende i de
senere årtier, nu åbent må drøfte, hvor grænsen går for opfattelse af et demokratisk samfund.
Dette demokrati, der repræsenteres af os alle og af dets egne institutioner, bør selvsagt hale konflikterne frem i åbent lys, for bl.a. i historieundervisningen at besvare det »klassiske« spørgsmål - hvor er fællesskabet på
trods af alle de økonomiske, politiske, sociale og kulturelle modsætninger i
samfundet. De, der ikke mener, at der findes et sådant fællesskab, bør bl.a.
gerne med eksempler fra andre lande, hvor utopier er gjort til virkelighed,
klargøre nødvendige demokratiske forandringer. Det pluralistiske demokratis åbne menings brydning bør ikke bruge konflikterne som et mål i sig
selv, men som et middel i en seriøs samfundsdrøftelse, der forbereder
kvalificerede samfundsændringer på alle samfundets områder.
Historieundervisningen står således, som Sødring selv er inde på det, for at
binde fortid med nutid og fremtid .
Som en virkningsfuld provokation mod det pluralistiske demokratis vattethed er Sødrings fremstilling et egnet hjælpemiddel til en sådan seriøs
samfundsdrøftelse. Det er dens største styrke. Det er vigtigere at møde en
engageret holdning, man kan være uenig med, end slet ingen holdning at
møde.
Skade er det, at forlaget Christian Ejler ikke har kunnet give bogen et
bedre udstyr. Så små typer tekst i så koncentreret en fremstilling, uden et
eneste billede, kan tage pusten fra hvem som helst. Forsidens sørgerande
minder grangiveligt om et kondolencebrev vedrørende en kær vens bortgang.
Uanset de associationer, som dette kan føre med sig, svarer det i hvert tilfælde ikke til det sprællevende indhold i bogen.
Ingrid Markussen
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KARL BAK: Højskolesangbogens historie. Et bidrag til den grundtvigske folkehøjskoles
historie. t08 s. 1977. I kommision hos GyldendaJske BoghandeL Nordiske Forlag A IS -

kr. 48.

Karl Bak har skrevet en lille bog om et stort emne.
Bogen er på godt hundrede sider med store og bekvemme vejrtrækningspauser. Emnet er ikke blot de femten udgaver af højskolesangbogen, der er
udkommet mellem 1894 og 1972. Også deres forløbere i højskoleverdenen
inddrages i skildringen, og Karl Bak tager mod til sig og går helt bagud i
Grundtvigs poetiske univers for at opspore kimen til det, der blev folkelig
sang og højskolesang i Danmark.
Det siger sig selv, at inden for den fastlagte begpænsning kan man ikke
beskrive den vældige emnekreds udtømmende og end mindre trænge til
bunds i årsager og virkninger. Man kunne, hvis man var sådan skruet sammen, måske have forsøgt sig med et åndfuldt essay, der tog hele emnet op,
anslog en række temaer og derpå overlod til den forvirrede læser at finde
sine egne ben, som bedst han kunne. Karl Bak har klogeligt valgt en anden
vej. Han har lagt hovedvægten på »forudsætningerne for og hensigten med
fremkomsten af de sangbøger, højskolen har benyttet sig af«. Til det formål
har han gravet sig ned i arkiverne for at finde ud af, hvem der besluttede at
udgive sangbøger og på hvilket grundlag. Også diskussionerne efter fremkomsten af hver ny udgave har han gennemlæst og refereret.
Den interesserede læser, der som undertegnede selv har været indblandet
i produktionen af et par udgaver, må ikke glemme at takke Karl Bak for det
stykke arbejde, som her er gjort. Nu ligger et stort materiale tilgængeligt
med fin systematisering og henvisning til kilderne; men derpå, siger man til
sig selv og til Karl Bak, gælder det vel om at komme videre med en hel
række undersøgelser, som kan bygge på det, der her er præsteret.
Sangbøgernes indhold og den musik, der knyttes til dem, fortjener at
blive sat i forbindelse med, hvad der i øvrigt løbende sker på højskolerne.
Brugen af sangbøgerne, dels på højskolerne og dels i de efterhånden meget
omfattende kredse udenfor, er heller ikke udforsket. Spændingen mellem
trofasthed mod arven og åbenhed over for nutid og fremtid er et helt elementært kulturfænomen. Det vil her kunne demonstreres og analyseres på
et meget taknemmeligt materiale. Højskolesangbogen har også taget turen
ind i massekulturen. De seneste udgaver har astronomiske oplagstal, men
spørgsmålet er, om massemedierne ikke på det allersidste har introduceret
en ny slags folkesang, som aldrig vil kunne komme med i den klassiske
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sangbog, fordi de enkelte numre nu om dage forældes langt hurtigere, end
hvad en sangbog kan leve med. Her rejser spørgsmålet sig, om man kan
finde hjemmel for at anlægge et kvalitetskriterium og se kvaliteten hævde
sig over for - eller måske blive fejet til side af - døgnets viser.
På mange felter lægger Karl Baks lille bog op til, at nogen går i gang
med ny forskning. Mon ikke den højskoleforening, som gennem årene har
hentet sig så mangen god skilling hjem på udgivervirksomheden, vil se med
velvilje på anmodninger om støtte til nye undersøgelser?
H. Engberg-Pedersen
ERIK SIGSQAARD: Om børn og deres virkelighed. Set i perioder i over 300 år. Forlaget Hans
Reitzel. 1979. Pris: 74,50 kr.

Erik Sigsgaard har i bogen »Om børn og deres virkelighed«, set i perioder
over 300 år, ønsket at skildre »børnenes forhold i befolkningens jævnt og
dårligst stillede lag, altså om de vilkår det store flertal lever og har levet
undenc (Fra bogens forord).
Dette er et meget væsentligt forehavende, ingen tidligere har kunnet gennemføre. Ingen har indsamlet materiale vedrørende danske børns levevilkår
over en så lang periode og derefter bearbejdet det. Opgaven er således meget omfattende, og Erik Sigsgaard har taget fat med energi. Stof er hentet
fra faglitteratur af forskellig slags, skønlitteratur og erindringer. Vi får noget at vide om Christian IV's tugt- og børnehusarbejderfamiliens skrabede
husholdningsregnskaber, børnearbejde i industrien, slid og prygl. Og efter
læsningen sidder vi tilbage med en rystende indsigt i, hvorledes barndommen for langt de flestes vedkommende var præget af angst, sult og nød i
tidligere tider. Børnene kan til gengæld have oplevet, at der var brug for
dem i arbejdsfællesskabet. Der var de nær de voksne.
I dag er billedet vendt. Da den materielle nød blevafskafTet, blev børnene overflødige. Den materielle nød er erstattet af åndelig nød.
Dette udviklingsforløb ønsker Erik Sigsgaard at beskrive, og det lykkes
også. Men man sidder efter læsningen tilbage med en følelse af, at Erik
Sigsgaard med denne bog også ville beskrive, hvorledes en periodes erhvervsstruktur, økonomiske politik, de forskellige samfundsklassers levevilkår, børnenes situation og skoleformer og opdragelsesnormer var dele af en
helhed og indbyrdes sammenhængende. Mon ikke han har villet skrive en
bog, som beviste, hvorledes værdier, normer og krav så at sige sprang ud af
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levevilkårene (s. 152). Jeg er overbevist om, at det må kunne lade sig gøre
at grave så dybt og bredt, at disse sammenhænge kan påvises, men det er
ikke lykkedes for Erik Sigsgaard i de historiske afsnit. De korte indføringer
i de forskellige perioders økonomiske udvikling virker påklistrede. - Ingen
af os kan vel se den umiddelbare sammenhæng mellem kongens gæld til
adelen og børnenes levevilkår i 1600-tallet (s. 30), og Erik Sigsgaard giver
sig ikke tid til at redegøre for den. Det er forbavsende, at Erik Sigsgaard,
der som folketingsmand foretog en så konsekvent kritik af dansk samfundsøkonomi, ikke i større udstrækning forstår at formulere, hvorledes
materielle forhold bliver integreret i det historiske forløb - bliver årsager.
Det er, som om han ikke har givet sig tid til at overveje, hvorledes det histo·
riesyn eller værdigrundlag, bogen er skrevet ud fra, må styre udvælgelsen
og bearbejdelsen af materialet. Fordi dette ikke er foretaget, bliver de økonomiske eller materielle forhold tit til isolerede kendsgerninger og »årsa·
gen« den velkendte og ikke nærmere definerbare »udviklingen«, f.eks. s. 23
og 35.
Det er således ikke lykkedes for Erik Sigsgaard at beskrive, hvorledes levevilkår og opdragelsesformer er integrerede dele af den historiske situa·
tion. Dette får desværre også konsekvenser for hans analyser og vurderin·
ger. De bliver utilstrækkelige. Han nøjes f.eks. med at skrive om skolen om·
kring 1870, at den kun i ringe grad gav eleverne noget, de havde brug for (s.
78). Ja, men hvad ville de da have haft brug for? Og hvad ville den gode
skole have været? Skulle vi ikke have det at vide?
Og han skriver (s. 72), at det var populært at skræmme børn med hekse
og trolde, - som mange voksne selv havde set. Men var der egentlig tale
om at skræmme børnene, for at de skulle holde sig på »dydens vej«? Var
det ikke snarere tale om at give dem indsigt i, hvilke kræfter der beherskede
tilværelsen, og som truede både børn og voksne.
I det sidst nævnte eksempel kommer Erik Sigsgaard ikke bare til at foretage en mangelfuld analyse, han kommer også til at dømme vore forfædres
livsopfattelse med vor tids alen. På samme måde affærdiger han religion s.
42. Der er noget selvmodsigende i at gøre dette, når man samtidig hævder,
at normer, værdier og krav så at sige springer ud af levevilkårene.

De til tider slørede årsagssammenhænge og overfladiske analyser kan
være begrundet med, at bogen skal være ukompliceret og let at læse. Ifølge
forordet skal bogen kunne læses uden større besvær af fra 15·17 årige.
Mon ikke snarere klare årsagssammenhænge og gennemarbejdede analyser
letter tilegnelsen?
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Desuden er der en del fejl i de historiske afsnit. Der fandtes f.eks. ikke
politiske partier omkring 1800, og de grundtvig-kold ske friskoler blev ikke
meget søgt, s. 43 og s. 78.
Og endelig kunne meget mere stof have været inddraget. Navnlig finder
jeg, at der mangler stof fra Harald Jørgensens undersøgelse: »Studier over
det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark«, der også behandler børns vilkår, og fra Gunhild Nissens »Bønder, skole og demokrath<, der behandler landbo børns opvækstvilkår og skolegang sidst i forrige århundrede. Begge undersøgelser ville have suppleret det anvendte stof,
hvad det trænger til. Og hvorfor citeres ikke Knuth Beckers og Harald
Herdals bøger?
Bogen er således ikke blevet den ønskede og ønskelige skildring af sammenhængen mellem samfundsforhold og opvækstvilkår. Den er snarere blevet en mosaik af mange forskellige slags kendsgerninger, hvis samlede indtryk er, at uanset hvem magthaverne var og er, og hvorledes deres politiske
intentioner blev og bliver formuleret, bliver børnene på en eller anden måde
tabere. Og det er jo også et væsentligt budskab.
Ellen Nørgaard

BIRGIlTE SIMONSEN: Dansk uddannelsespolitik og planlægning. 1976. Roskilde Universitetsforiag. 184 sider. Pris: kr. 39,30.

I bogen Dansk uddannelsespolitik og planlægning vil Birgitte Simonsen
»forklare uddannelsessystemets udvikling i det kapitalistiske samfund som
delvist bestemt af de kvalifikationskrav, produktionsmåden stiller<(. »Socialiseringsaspektet er ... metodisk udeladt<(. Fremstillingen er bred, og der er
lagt særlig vægt på statens rolle, da den »ses som det formidlende led fra
samfundsmæssige forhold til de konkrete uddannelsesforhold«. (Bogens
forord og s. 7).
Birgitte Simonsen har således klart formuleret sit forehavende, og for at
gennemføre dette har hun gennemgået meget stof, - Joakim Larsens bøger
vedr. den danske folkeskoles udvikling, love, betænkninger og værker vedr.
økonomi og politik. Desuden indeholder bogen anskuelige tabeller over social rekruttering til de forskellige uddannelser, over eksaminer og over statens udgifter til uddannelse før og nu.
Forventningerne, men også reservationerne melder sig allerede på de første sider: hvorledes kan det samlede uddannelsessystems udvikling forkla-
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res med ændringer i kvalifikationskravene? Hvorfor er socialiseringsaspektet ikke medtaget. Og kan produktionsmåden stille krav? Vælges ikke en sådan formulering, når en række samfundsforhold eller -led simpelthen er
udeladt?
Bogen behandler udviklingen i Danmark fra det feudale samfund ca.
1750 til det senkapitalistiske i 1970-erne. Stoffet er opdelt i perioder, f.eks.
det før-kapitalistiske samfund indtil 1788, det kapitalistiske gennembrud
1788-1903 osv. Hver periode omfatter en beskrivelse af den almene historiske udvikling og derefter af udviklingen inden for uddannelsessystemets
forskellige dele. De traditionelle og velkendte kendsgerninger er medtaget.
Og fremstillingen indfrier ikke forventningerne, men reservationerne.

Hvorfor vil jeg forsøge at klargøre i det følgende:
Det er mit indtryk, at Birgitte Simonsen har udeladt socialiseringsaspektet, fordi hun vil forklare ændringer i uddannelsessystemet ud fra ændringer
i produktionsmåden og således ud fra kapitalens ændrede krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. Altså ud fra en kapital-logisk model. Men Birgitte
Simonsen har ikke anvendt et så omfattende materiale eller foretaget en sådan forskning af de konkrete ændringer i produktionsmåden, og af hvorledes disse ændringer har påvirket uddannelsessystemets indhold og struktur,
at modellens eller teoriens gyldighed er blevet bekræftet eller afkræftet. For
Birgitte Simonsen er modellen tilstrækkelig. Hun bygger ikke på ny eller
selvstændig forskning, og med en vis behændighed skærer hun en hæl og
kapper en tå for at få virkeligheden til at passe. Dog ikke altid. Hun fastslår
med undren, at erhvervslivet f.eks . har en splittet interesse i, at staten overtager lærlingeuddannelsen (s. 81), men der er ikke plads til at drøfte, hvor
komplekst det danske erhvervsliv er, og hvor modsætningsfyldt dets organisationer udtaler sig til forskellige tider.
Og jeg finder ikke engang, at hun magter at bruge sin teori frugtbart.
Hun skriver f.eks. om arbejdsgiverens (vel mestrenes) protest mod lærlingeloven af 1889, at den er »karakteristisk for modsætningen mellem egenkapital og almenkapital« (s. 50). Men hun redegør ikke yderligere derfor.
Og endelig anvender Birgitte Simonsen abstrakte og nærmest upræcise
formuleringer, vel fordi hun ønsker at give en teoretisk forklaring. Det hedder f.eks. om 1903-loven, at den var »udmærket tilpasset« ændringerne i
befolknings- og erhvervsstrukturen«, men hun uddyber ikke, hvad dette
egentlig vil sige (s. 71). Og årsagen til, at eksamen blev genindført i seminarieuddannelsen, var noget så vagt som

(s. 93).
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~~den

samfundsmæssige udvikling«

De ovennævnte mangler: den manglende forskning, den slaviske og
ufrugtbare brug af en overordnet teori eller model og de vage formulerin ger, medfører at fremstillingen lider af to efter min mening alvorlige mangler. Den giver få informationer, og den er simpelthen kedelig at læse.
Og desuden bliver jeg ikke af denne fremstilling overbevist om, at vor
samfundsudvikling i de sidste 200 år kan forenkles til en røverhistorie om,
hvorledes staten har slået sig sammen med kapitalen for at udsuge arbejderklassen. Det hævdes flere steder i bogen, f.eks. s. 106. Selvfølgelig er det
rigtigt, at samfundets svageste blev og bliver udnyttet. Og jeg er også enig i,
at der er stærkere kræfter, der styrer vort samfund end vore venlige og smilende politikere. Men indsigt i vort samfunds mekanismer bliver ikke forøget af, at disse kræfter begrænses til to og psykologiseres. For sagen er jo,
at vi netop mangler viden om disse kræfter, og desuden om hvem og hvorledes der handles på disses og dermed på kapitalens og statens vegne.
En sådan forøget indsigt giver Birgitte Simonsens model ikke. Den politiske
magt indgår f.eks. ikke engang i hendes model, og hun inddrager kun denne
magt, når andre forklaringer synes at mangle, f.eks. s. 78.
Og Birgitte Simonsen kan ikke forklare ændringerne i uddannelsessystemet med ændringer i produktionsmådens kvalifikationskrav. Dette erkendes flere gange undervejs, f.eks. s. III, hvor hun om 60-erne skriver, at skal
udviklingen forstås til fulde, må »elementer af ideologisk, kulturel og traditionel karakter« inddrages. (Hvad traditionel så måtte være for noget?)
Som læser sidder man tilbage med en fornemmelse af at være snydt. Når
forfatterens intentioner ikke kunne realiseres, hvorfor skulle de så fastholdes gennem så mange sider?
Ellen Nørgaard
LARS NIELSEN: Optegnelser om mig selv. En friskolelærers erindringer. Udgivet af Faxe
Herreds lokalhistoriske arkiv, 1979,87 sider. 27 kr.

I årene 1900-04 nedskrev den da godt 6O-årige Lars Nielsen sine erindringer om barndom og ungdom, - indtil slutningen af 1860'erne, da han var
friskolelærer i Ulse-Olstrup.
Lars Nielsen hører ikke til de »store« friskolefolk. Forgæves søger man
hans navn i Anders Uhrskov »Friskolefolk« (1931) og i Kristen A. Lange
»Den danske Friskole« (1933), og heller ikke i A. Ankerstrøms trebindsværk »Friskolen gennem hundrede Ar« (1946-49) har Lars Nielsen
fundet en plads.
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Desto glædeligere er det, at disse optegnelser nu er offentligt tilgængelige. De er fængslende at læse, men ikke på grund af nogen vision eller
pædagogik. Interessen holdes fangen, fordi forfatteren kan skrive jævnt og
ægte om en række oplevelser og situationer, der har formet hans liv på en
måde, der har overrasket ham selv. Vaskekonens søn fra Viverup i Dalby
sogn kunne ikke komme ud at tjene hos bønderne på grund af skaderne efter et rideuheld, og så blev han i stedet sendt i skrædderlære. Her opfangede
han de åndelige rørelser omkring midten af forrige århundrede, sugede
næring af dem og udvidede sit verdensbillede også ved læsning. Skrædderen
mødte den grundtvigske bevægelse, oplevede vennemøderne, kom en vinter
på Marielyst, Grundtvigs højskole og han fik endda sammen med en kammerat lejlighed til at aflægge besøg hos Grundtvig selv.
J ævn og ukrukket fortælling. Gerne havde man hørt mere om selve undervisningen, både på højskolen og senere i friskolen, men det bliver kun
antydninger. Det vigtigste er en række situationer, der konkret fortæller om
vilkårene i forrige århundredes landsbysamfund og om de folkelige vækkelsers styrke; i den forbindelse tegnes der også nogle kraftfulde portrætter af
ledende skikkelser som pastor A.P.M. Leth i Ulse og friskolelærer Jens
Hansen i Broby ved Sorø.
Glæden over det, der står i denne lille bog overskygger det, man savner,
- herunder et par noter, der kunne sige noget om Lars Nielsens senere levned; nogle antydninger i teksten lader ane, at han senere kom til Hjørlunde
og Sorø.
Vagn Skovgaard-Petersen
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