Anmeldelser
Indledning
Hve rt år gør denne anmelder-rubrik opmærksom på nye, ofte il1leressante udgivelser. Det er imponerende, hvad der udkommer af store og små bidrag til ny viden om
den lang varige og accellererende opbygnin g
af skoler og andre uddannelser i dette land.
Hver bog er resultat a f stort arbejde, herun der af overvejelser over emnets betydning i
en videre sammenhæng. Et års boghøst kan
forekomme uoverskueli g, måske kaotisk.
Men betragtet over en årrække afdækkes
tendenser og linier, jf. min status i årbogen
1992 over det sko lehi stori ske arbejde i den

sidste halve snes iu',
Iøjnefaldende er den sti gende opmærkso mhed over for forskningstendenser i udlandet. Det er ikke nogen ny interesse, men
den er vis tnok ved at få et større forum. En
af de betydeli gste bedrifter på det teoretiskpædagogiske område herhjemme i de sidste
årtier har været udg ivelsen af tidsskriftet
»pædagogik« gennem o tte år ( 1971 - 1978)
med fire numre pr. årgang. Her blev centrale
pædagogiske emner belyst, o fte med idehi storisk perspekti v, af fremragende kendere i
ind- og udl and , under redaktion af K. D.
Wagner, Institut for teoretisk pædagogik ved
Københavns Universitet. Den pædagogiske
debat herhj emme blev fatti gere, da dette
tidss krift gik ind. En sa mlet indholdsfortegnelse findes i 8. årgan g bind 4 ( 1978).
I april måned i år udkom så el bind af tidsskriftet »Den j ys ke hi sloriker« med titlen
Skolehisl0rier. Det indeho lder artikler om
væsentli ge emner i dansk skolehistorie af
bl.a. Ingrid Markussen (om læse- og skri vefæ rdighed i dansk og internationalt hi stori sk
perspekti v), Tine Vesth N iensen (om Indre
Miss ions høj sko learbejde), Hanne Rimmen
Nielse n (om Min e Hvid, Samsø - den første
kvi nde li ge førstel ærer), Kenn Tarbensen
(skolesagen på Fæ røerne 1800- 1872), Adda
Hi lden (lærerinde uddannelsen i 1800-tallet)
og Birg it Ki rkebæk (udskill else af åndssvage børn fra fo lkeskolen). Redaktionen påpeger tendense r i kritisk pædagogik og udenlandske studi er af skol ehi stori en. Artik lerne

fordeler sig emnemæssigt: » I. skolehistoriens teorier og metoder, 2. skolens socialt og
kulturelt bestemte hverd ag, herunder afstanden mell em de pædagogiske og skolepolit iske ideer og praksis, samt 3. samspillet mellem skolen og de samfundsmæss ige forandringer«. Interessant er artikl en »Ude er
godt - men er hj emme altid bedst?« , hvor
Ning de Co ninck-Smith redegør for nogle
tendenser i det sidste årti s studier af uddannel seshi stori e i USA og Canada. Skolens hi storie kan med erkendelsesteoretisk ford el,
understreges det, ansku es som »en del af socialiseringens, urbani seringens, forældrene s,
kvind ernes - ell er barndommen s historie«.
Det er blevet mere almindeligt at anlægge
komparati ve synsvinkl er, jf. anmeldelsen af
Telhaugs og Tønnessens bog om Bertel Haarders uddannelsespol itik. I 1992 blev der
oprettet en nordi sk afdeling af »Comparative Education Soc iety in Europe« (CESE)
med Thyge Winther-Jensen, Københavns
Uni vers itet, som formand. Den forbereder
en stor international konference i København i juni 1994.
En anden vigtig tendens i de sidste årtiers
skoJ ehi stori ske undersøgelser har været interessen for bevægelser i dansk pædagogisk
tænkning og praksis. Den kom til udtryk i de
fire sko lehi stori ske di sputatser på Danmarks
Lærerhøj skole, ikkemindsl i Ellen NØrgaar": Lille barn, hvis er du ? (1971 ). Hun
anal yserer her reformpædagogikken i dens
danske udformning i I 920erne og 1930erne .
Her brin ges ny viden om forbindelserne
mell em de pædagogiske miljøer. Centralt
star naturligv is Vanl øse-forsøgene 1924-28
og deres lukning. Ell en Nørgaard har ful gt
emnet op i Oere arti kler og i sin og Spæ(
Henriksens ud givelse af »Vanløse-dagbogen. En reformpædagog isk praksis« ( 1983),
hvor ide- og lokal hi stori e inddrages som
skol ehi sto risk baggrund . De skolehi stori ske
st udier i de siste årti er har tydeliggjort, at
pædagogiske ideer ikke opstår i tomrum,
men form es af konkrete behov i hi storiske
silUationer.
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Dansk pædagogisk tænkning er kortfattet
fremstillet i tilknytning til pædagogikkens
historie, bl.a. i Grue ~ Sørensens trebinds
værk. Men der er grund til at gøre særligt
opmærksom pa, at Sven Erik Nordenbo
(Kbh.s Univers itet) har skrevet om udviklingen af faget pædagogik, specielt som videnskabelig disciplin, i Københavns Uniyersitet
1479- 1979, bind IO (1980). På små hundrede sider giver han en spændende redegørelse
med ny viden, - også om pædagogik uden
for universitetet. Afh and lingen blev i 1984
gen udgivet, optrykt af Museum Tusc ul anu ms Forl ag i Sven Erik Nordenbo: Bidrag
til den danske pædagogiks historie. - Pædagogikfaget på Lærerhøjskolen er beskrevet
af Harald TOIpe i bogen Aldrig løses mand
af lære (1988) og i Harald Torpes udgivelse
af Ernst Larsen: Danmarks Lærerhøjskole
1950-64 (1981).
Som nævnt i min status i fjor er der i de
senere år fremkommet en række skolehistori ske hjælpemidler i form af bibliografier og
arkivregistraturer. Også i år er der en god
høst på dette område. jr. Birgit Kirkebæks
anmeldelser af de arkivregistraturer, som er
udarbejdet af henholdsvis Nete Balslev Wingender og Niels Strandshjerg. Det sker, at
undertegnede får forespØrgsel om, hvad der
kan bruges som model, hvis en kommune
ønsker at lade udarbejde en arkivregistratur
for sit skolevæsens historie. Her plejer jeg at
henv ise til Ellen Nørgaard: Oversigt over
materiale til Esbjerg skolevæsens historie
for åre ne 1870-1970erne, Sydjysk Universitetsforlag 1979. Foruden fortegnelse over
materialet, anført efter proveniens-princippet, indeholder den en tematisk afdeling
med centrale indgangsord.
Hermed anbefales en læsning i årets høst
af anmeldelser.
Vagn Skovgaard-Petersen

Adda Hilden' Erik Nørr: Lærerindeuddannelse . Lokalsamfundets kamp om
seminariedriften.
Dansk læreruddannelse 1791 -1991.
Bind 3. 470 sider
Odense Universitets/orlag /993.
I 1991 udkom Dansk læreruddannelse 179 1199 1 bind 2, i hvilken Tage Kampmann gav
en indlevet og spændende redegørelse for
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uddannelsen af lærere til den danske folkeskole i arene 1945-1991. Bind I omhandlende perioden 1791-1945 lader foreløbig ,'ente
på sig, men er under udarbejdelse. Im idlertid
foreligger nu værkets bind 3, der drejer sig
om to helt konkrete hidtil lidet behandlede
emner, nemlig dels lærerindeuddannelsen
1800-1950, dels lokalsamfundenes kamp
om seminaricdriften 1 791~1991. I begge tilfælde drejer det sig selvfølgelig om uddannelse af undervisere til skolen. men ellers
har de to fremstillinger meget lidt med hin anden at gøre - der er tale om to afhandlinger om to væsentlige, men vidt forskellige
sider af læreruddannelsens historie i Dan ~
mark.
Mens Tage Kampmann hentede den lyse
titel til sin fremstilling fra Grundtvig »Kun
spiren fri sk og grøn«. så har Adda Hilden taget Paludan-Mtillers formulering af Danmarks fremtids mål efter nederlaget i 1864
»fromme stærke kvinder« som sammenfattende overskrift. Det bliver interessant at se,
med hYilken verslinie fra den danske sangskat de ISO års læreruddannelse 1791- 1945 i
det kommende bind skal dækkes ind - der er
mange muligheder~
Det er ikke Adda Hildens formål at skrive personalhistorie, altså at berette om lærerindeudann else ns pionere i 1800-tallet skønt det gør hun også - ej heller er det formålet at skrive institutionshistorie. Derimod
er det hensigten at placere Jærerindeuddannelsen i »sin samtids sociale og politiske
sammenhæng og som en del af kulturhistorien, »et missing link i det borgerlige samfunds emancipationshistorie«. Synsvinklen
er eman cipatorisk, at påvise, hvorledes lærerindeuddannelsen uden støtte fra det offentlige udviklede sig, hvorved forudsætningen for kvindefrigørelsen skabtes. Kampen for kvinders ret til boglig uddannelse
var forudsætningen for organiseret kvindekamp og dermed for frigørelse og ligestiling. Det er ikke så meget Paludan-Mlillers
fromme kvinder, Adda Hilden tænker på,
men de stærke: »De måtte nødvendigvis
være stærke kvinder, de der brød det mandlige uddannelsesmonopol«. Det var nok
næppe lige det, Paludan-Miiller havde i tankerne i 1864. Men synsvinklen forekonuner
umiddelbart fru gtbar, og afhandlingens intention og tese ridses klart op fra starten.

Add a Hi ldens fremsti lli ng fa lder i to hovedafs nit. Det ene (s. 35- 142) behandler
lærerindeuddan nelsen fra Annestine Beyers
oprettelse af »Den højere Dannelses-Anstalt
fo r Damcr« i ) 845 over etableringe n af
egcmli ge private kvi ndeseminarier fra 1861
frem ti l laven af 1894 om se min arier og prøver for lærere og lærerinder i fo lkeskol en,
hvorved ligestillinge n mellem mænd og
kv inder i pædagogisk uddannelse og arbejde
var blevet en rea litet -»j del mindste på papirct«. En række væsentlige spørgsmål rejses
og besvares i dette hovedafsnit: Hvorfor var
lærerinde udd ann elsen i Danmark i hele perioden - og helt til 19 18 - pil private hænder
trods eIl pos iti v lovgivningsmagt? Hvem var
initi ati vtagerne til lærerindeuddanllclsen?
Og hvem frek venterede institutionerne?
Det sa ndsyn li ggøres, at den manglende
statsli ge lærerin deuddannelse ikke blot hang
sammen med li berali sme og grundtv igiani sme, men også med modstand fra kvindesemin ari ern es ledere. Med hensyn til uddannelsens pioner skelner Adda Hilden mell em
3 generati oner, der lidt hånd fast inddeles efter fødsel før 1830 (f.eks. N. Zahle), mell em
1830 og 1860 (f.eks. Th. Lang) og efter
1860 (f.eks. Astrid Blume). De kvindelige
semin ari eelever kom primært fra det borgerlige mell emlag; det var »velbegavede, læselystn e, kampberedte un ge piger« på vej ind i
»lærdo mmens labyrin t« for derefter at »havne pa kvindeemancipation ens torne strøede
vej «. Ern 'lncipation ssyn svinklen fastholdes
klart hele fremstillingen igennem.
I nogle meget g ivend e afsnit belyses dels
fo rhold ene bag murene i almuelærerindeskolern e især via Henriette Skrams erindringer og Frida Olesens breve 1893-94, således
at kvindepædagogi kkens grundtræk træder
fre m , dels sam menlig nes der med den
mandli ge læreruddannelse gennem C . F.
LinderstrØ m-Langs beskri velse i breve fra
Jonstru p 1875-78. Såvel i uddannelse som i
eksamensordning var forskellen til at tage
og føle pa.
Det andet hovedafs ni t hos Adda Hilden
drej er sig om forsko lelærerindem e og deres
uddannelse fra åbnin gen af det statsli ge forskolelærerindesem inarium i Vej le i 1893
frem til årene efter I. verdenskrig (s. 143220). Behovet fo r læ rerinder uddannet til at
undervi se de mindre børn i skolerne på lan-

det var stærkt voksende i de sidste årtier af
1800-tallet. 1892 vedtoges loven om oprettelsen af et statsli gt forskolel ærerindeseminarium , men fl ere lokale initi ativer med rod
i grundtv igiani smen og højskol en bl ev reali seret i kortere perioder i 1870 'eme og
I 880'erne. Det gæ lder Dagmarsminde
Qu indehøj skole i Rin gsted, Hoven Kvindeskaie i Ves tjylland og Væ ldegård Kvindesko le i Gent ofte. Desvæ rre er kildematerialet ti l de 3 skoler magert, men Adda Hilden
har alligevel på bas is af spredte oplysninger
form ået at g ive et spæ ndende indblik i di sse
lokale forSØg. Ikke mind st er Dagmarsminde
skolen op lysende for gifte kvinders situation
som skolel edere. På baggrund af ugebladsvirk somhed og en fo renin g med et socialt
sigte begy ndte Vilh elmine Zahle i 1878 i sit
eget hj em at udd anne 18 unge kvinder til
fo rskol elærerin der, men i 1879 søgte hendes
mand embede i Vend syssel og fik det - som
sin mands kone måtte Vilhelmine Zahle føl ge med. Og dermed punktum for Dagmarsmi nde skolen!
Undersøgelse n af forskolelærerindeuddannelsen efter 1892-lovens vedtagelse er
især baseret på materi ale fra Th. Langs forsko lelærerindese minarium - kun lidt er bevaret fra Vejle-seminariet. Det var nok en
speciali seret uddannelse, men også en skrabet til en billi g penge - først i 1907 blev undervisningstiden udvidet fra 1 til 11h år
(1937 2-årig). Og det var som oftest barske
vilkår forsko lelærerinderne efter det korte
seminarieophold måtte undervi se under. Til
en elendi g løn og ofte med meget ringe boligforh old kunne der være tale om op til 4 8
limers ugentli g undervisning på fl ere skoler
med sy maskinen fragtet frem og tilbage på
cykl ens bagagebærer. »Det var nøjsomme
kvinder, beskedne i deres fordringer« lyder
konklu sionen med rette.
De to hovedafsnit indrammes af et indledende afsn it med lidt tilfældi ge g limt fra den
foreliggende forskning af forholdene i 1700tallet og op til omkring 1845; og af nogle
ko nk luderende perspekt iver i lærerindeuddannelsen med henblik på lærerinders organi sering og kvin depædagogi kken. Dertil
kommer en række værdi fulde biografiske
notcr om 25 af lærcrindeuddannelsens pionerer med vurdering af de pagældendes indsats og med o plysninger om litteratur.
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Som det forhåbentlig er fremgact af dette
overblik over bogens hovedindhold og opbygning, er der tale om en overordentlig indholdsrig fremstilling. Adda Hilden har opsporet og fremlagt et stort og omfattende
stof vedrørende lærcrindeuddannelsen i
Danmark. Trods underti tlen »Lærerindeuddann else 1800-1950" beskæftiger Adda Hilden sig næ sten udelukkende med lærerindeuddannelsen 1845-1894 og med forskolelærerindeuddannelsen o. 1875-0. 1920 - den
kronologiske afgrænsning af afsnittet om
forskolelærerinderne er lidt uklar.
Synsvinklen er som tidligere nævnt emancipatorisk. Til den ende inddrages den pædagogiske debat, lovgivningen, de enkelte undervisningsinstitutioner, deres ledere. lærere
og studerende, fagene, det særlige kvindepædagogiske, de nordiske forhold, de uddannedes arbejdsforhold m.m. og med stadig sammenligning med den mandlige uddannelse.
Med så omfattende et stof løber man let
ri sikoen for, at nogle løse ender lades tilbage, og at visse del emner kan forekomme lidt
tilfældigt placeret eller at motiveringen herfor ikke træder tydeligt nok frem. Kirstine
Frededksens arbejde for anskuelsesundervisningen er f.eks. væsentlig, men det er diskutabelt, hvor afgørende det er for lærerindeuddannelsen. Omtalen af privatskolernes
krise sidst i 1800-tallet forekommer ikke
helt relevant for problemstillingen. Og at
placere den danske lærerindeuddannelses
sænræk frem til 19 I 8 i afsnittet om udviklingen 1845-60 sy nes ikke velbegrundet;
særtrækkene ma vel snarere opfattes som en
slags konklusion end en nødvendig afgrænsende indledning.
De benyttede kilders repræsentativitet
diskuteres sjældent. Det virker lidt påfaldende, at Zahle-ele\'en Frida Olesen »ikke er
noget sandhedsvidne«, at Carl LinderstrømLang var »)en undtagelse<~ og at der må tages
kildekritiske forbehold overfor Henriette
Skrams manuskripter - alle 3 bruges som
kilder til ikke uvæsentlige forhold i uddannelsell.
Fejl er uundgåelige i så omfattende en
fremstilling, men de er forbløffende fa. Men
f.eks. det afgørende valg til Folketinget i
1872 fandt ikke sted den 25. april, men den
20. september (s. 57). Af let forståelige
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grunde sætter Adda Hilden ikke særlig stor
pris på Paulus, men tilsyneladende er der
gået kuk i henvisningerne, idet der i forbindelse med biskop Brammers udtalelse om
Pauline Worms forslag (s. 44) om ansættelse
af lærerinder i den offentlige skole henvises
til et tidligere citeret sted hos Paulus, nemlig
I.Kor. 1,27-28. Det tidligere angivne skriftsted er imidlertid fra I.Tim. 2, 11-12 (s. 31).
Vel for at live op på fremstillingen betjener Adda Hilden sig af et billedsprog, der af
og til kan blive for meget af det gode, dv s. at
det afleder mere end del støtter skildringen.
F.eks. betegnes Natalie Zahle lidt bombastisk som lærerindeuddannelsens »gallionsfigur«, og den anden pionergeneration bliver
til »karyatider i læremødrenes tempel, der
vi lle være blæst omkuld uden deres støtte<~ .
og den 23-årige Frida Olesen kaldes lidt
nedladende »den sma Frida«.
Afgørende må imidlertid være, om Adda
Hilden når sit erkl ærede mål at fremstille
læerindeuddannelsen som et led i det borgerlige samfunds emancipationshistorie.
Dette mål bli ver absolut nået. På baggrund
af et omfattende og delvis nyopsporet kildemateriale og den foreliggende litteratur giyes der en overbevisende redegørelse for
lærerindeuddannelsens generelle betydning
for kvindebevægelsen i Danmark. Den anden del af målsætningen , nemlig at indplacere uddannel sen i sin samtids sociale og
politiske sammenhæng, er vanskelig at reali sere. At l. generation af pionererne karakteriseres som »børn af enevælden«, og at
skæbnearet 1864 var »en li vsvarig sorg« for
2. generation uddybes ikke. Men gen nemgående fremtræder de politiske og sociale
forhold - ikke mindst forfatningskampen som en rimelig ramme om uddannelsesforholdene.
For mig at se er der tale om et værdifu ldt
pionerarbejde og et spændende sty kke uddannelseshistorie med et overmål af stof og
indfaldsvinkler, der føjer sig smukt ind i
rækken af forskningsarbejder omkring lærerindeuddannelsen i Danmark fra de senere år
som f.eks . B. Possings di sputats om N. Zahle og H. Rimmen Nielsens licentiatafhandlng om læreri ndeuddannelsen i Århus fra
1909.
Også Erik NØIT betræder jomfruelig jord
ved sin undersøgelse (s. 305-389) af 10-

kalsamfundenes overvældende interesse i at
få e ller at be\"are et seminarium i lokalomradet, og ved sin undersøge lse af stmens uhensigtsmæssige og manglende planlægning af
seminarieoprettelser og di tto nedlæggelser,
der ifølge Borgbjcrg i 1935 i det store og
hele drukner »i lokalpatriolisme«. Inspirationen til Erik Nørrs analyse er selvfø lge li g
kommet fra det rer så tum ultariske forløb
omkring nedl æggelserne i 1988-89.
Der lægges ud med en kort gennemgang
af de af kancelliet i 1802-03 fremkaldte lokale til bud om seminari eoprettelser fra
gejstlige, der især benyttede sig af økonomi ske argu menter (eksempelvis gratis undervisning, ledige lokaler, gratis brændsel).
Sympto matisk for det senere forl øb udsendte kancelliet ku n 20 år senere i 1822 et cirkul ære om nedlæggelse af samtlige semin arier - det endelige res ul tat blev dog knap så
alarmerende, men Borris og Brahetrolleborg
måtte lu kke.
Fra 1857 oprettes flere forberedelseskurser og især efter den nye ordnin g i 1867,
hvor alle dimittender, ogsa fra statsseminari erne, skulle møde for en eksamenskommission, oprettedes en sværm af nye se mi narier
(kap. II). Af gode grunde kan der ikke siges
noget om argume ntationen for di sse ku rsers
oprettelse, idet der ikke var nogen godkendelsesprocedu re, og der stilledes ingen krav.
Intet under, at si tuationen på seminarieo mrådet nærmede sig kaos. Ud fra forteg nelserne
over indstillede eksa min ander er det dog
lykkedes Erik Nørr at opstill e en liste over
privatseminarier 1869- 1897 rækkende fra
Blasagaard over bl.a. Hammerum og Kl ank
Fri seminarium til Københavns Repetitions
Kursus.
I begynde lsen af I 890erne fremsatte regeri ngen forslag om oprettelse af såvel et kvindeseminarium som et fo rskolelærerindesemin ariu m. Ikke mindre end 9 jyske byer
henvendte sig til Kultu sministeriet for at tilkendegive deres interesse. Et af tyn gdepu nkterne i E. Nørrs fremstilling li gger i en
analyse af disse henvendelser (kap. 1Il). Argumenterne er mange og fo rskelligartede.
Man ka n vel ikke fortæ nke Erik Nørr i, at
han - med et gli mt i øjet - ci terer hiS af de
mere outrerede begru ndelser såsom saltholdige sø bade (Nykøbing Mors), ny kloak
(Holstebro), ri ge fortidsmi nder (Viborg) el-

ler at byen var blevet snydt fo r en jernbane
(Mariager). Anstrengelserne var fo rgæves,
ku n forskoleseminariet blev realiseret, nemlig i Vejle (central beligge nh ed, fri byggegru nd, tilstrækkelig med børn til øvelsesskolen).
Et andet centralt afsni t i fremstillingen
samler sig om perioden 1894- I 9 I4 (kap.
IV), den store ekspansionsperiode for seminarierne, der efter I 894-loven nu skull e godkendes. En undersøgelseskommission fik
nok at se til. l Nr. Nissum manglede der et
kort over Palæstin a, men ellers var det gennemgående problem for små eller manglende gymn astiksale, Også N. Zahle havde problemer med kravene til gymanstiksale, men
efter en audi ens hos Kultu sministeren og
tru ssel om at lukke sit seminariu m blev målene for kv indeli ge elevers gymnastiksale
sat til 24x l 2x8 alen (mandlige elever
30x l 5x8 alen). I det hele gives der en gru ndig redegørelse for procedure og kri terier
såvel ved anerkendelse som ved afvisning af
nye seminarier.
Det afsluttende kapitel V giver dej s en infor mati v oversigt over statens voksende
kontrol med og styring af seminarieud vikli ngen i dette århu nd rede, dels en mere kortfatte t redegprelse for slatens problemer
med seminarienedl æggelser i 1930' erne og
1980'erne. [ 1930'eme kunne Th. Langs seminarium tilsyneladende redde li vet ved forstanderindens »efTektfulde besvimelse« i
for hallen på Christi ansborg, men j 1980erne
måtte det lukke.
Med rette skriver fo rfa tteren, at det vil
fø re for vi dt at omtale alle enkeltsager, men
af og ti l kunne jeg nu godt tænke mi g, at han
havde udstrakt si ne undersøgelser til et
større område. Således an føres f.eks. kun de
sjællandske bud på seminariernes placering i
1803 og kun indberetnin ger fra øerne om seminarienedlæggelser i 1822, selvom det vel
næppe ville have været særli g omfattende at
udvide undersøgelsen, og derved måske nuancere fremstill ingen.
Billedm ateri alet er overorde ntl ig velvalgt,
og forsy net med gode tekster, der underbygger og supplerer fremstillingen, således
f.e ks. Tønder kommu nes plakat fra 1988 (s.
379). Den stedvis hjælpende pegefinger kan
dog forekomme lidt generende - f.e ks. viser
billedet fra Jonstrup 190 I en række dimit-

135

tender demonstrativt holdende en lang pibe i
hånden, så tekstens »Bemærk de lan ge piber« sy nes undværlig l
Flere gange henvises der til J .K. Lauridse ns ord om den ustyrlige jernbanedrift. Og
parallellen trækkes videre, for ligesom ethven lokal samfund tidli gere ønskede at få
sin jernbane, så ville man også have et seminarium. Og ligesom visse banestrækninger
gru ndet lokalpolitkere blev lagt uhen sigtsmæssigt, så gjaldt det sam me også visse seminarier (det præciseres ikke hvilke! ). De
lokale argumel1ler bag oprettelse, henholdsvis bevarelse af seminarier vi se r en forbavsende konsistens gennem de 200 år. Der
er selvføl gelig de pædagogiske argumenter (lærerbehov, øvelsesskole, lærerkræfter
etc.), men de spiller til syneladende ikke den
store rolle. Så er der de »ydre omstændigheder« (f. eks. grund, bygninger, trafikforhold)
og de helt »upædagogiske« argumenter (Ri bes manglende opland, Horsens manglende
garni son, Løgstørs lukkede institutio n på
Livø etc.). Bag ligger den opfaltelse. at et semin ari um har såvel kulturel som økonomisk
betydni ng for lokalsamfundet. Om dette er
tilfældet, tager Erik Nørr ikke stilling til.
På basis af et omfattende arkivmateriale
og den foreliggende ret spredte litteratur har
Erik Nørr formået at samle de mange tråde
omkring statens rolle i læreruddannelsen og
lokalsamfundenes rivalisering om de eftertragtede institutioner til et imponerende
hele.
Og dertil skal der lægges en 40-siders
oversigt over alle seminari er 1791-1991
med angivelse af litteratur og arkivmateriale. Oversigten rummer en rigdom af oplysninger og afhjælper et følt savn. Man kunn e
have ønsket sig seminariernes programmer/årsberetninger medregistreret (så kunn e
f.eks. det ri gti ge år for Århus Seminariums
I. dim ission, nemlig 19 12, være anført - jvf.
Program for K vi ndeseminariet i Aarhus
19 12-13 s. 4, 6), men man kan jo ikke få
både i pose og sæk. Det foreliggende vil helt
givet være til glæde for enh ver, der interesserer sig for læreruddannelsens hi storie. Det
samme gæ lder den omfattende oversigt over
lovgivningen om uddannelsen gennem 200
år og den generelle bibliografi.
Der er al mulig grund til at ønske de to
forfattere, Institut for Dansk Skolehistorie
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og i det hele den danske lærerstand till ykke
med Dansk Læreruddannel se bind 3.

Viggo Larsen
Alfred O. Telhaug og
Rolf Th. Tønnessen:
Dansk Utdaningspolitikk under
Bertel Haarder 1982-1992.
- Nyliberalistisk og konservativ
skoletenkning.
Universitets/ortager Oslo 1992, 162 side#:
Telh augs og Tønnessens bog er en del af et
større forsk ningsprojekt om »Norsk skol eutvik lin g i internasjonalt perspekti v«, og de
indleder også Haarder-bogen med er kort kapitel, hvor den danske uddannelsespolitik
sættes i et internationalt perspektiv. Her tegnes et meget komprimeret, men interessanr
billede af de n politi ske situation i Vesteuropa gennem 1970' erne frem til 1980' erne,
hvor socialdemokratiske tænkemåder vedrørende uddannelse og undervisning afløses
af stærkt liberalistiske og kon servative holdninger. Den 'restaurati ve' pædagogik blev
den dominerende i modsætning til den 'progressive'. Undervisningens udgangspunkt
var ikke længere barnet og dets forhold til
samfundet. Det centrale og væsentlige blev
samfundets øko nomi ske problemer, og uddannelse og undervisning blev betragtet som
det vigti gste instrument med henblik på at
sikre bedst mulig arbejdskraft og dermed
økonomisk vækst. Hovedbegreberne i den
uddann elses politi ske diskussion blev ' ni veau ' , 'kvalitet' , ' kompetence' og 'effekti vitet'. Thatcher-regeringen i England lagde
for, men andre europæiske lande fulgte hurti gt efter med nøjagtig de samme uddannelsespoliti ske slagord. Ideerne nåede også
Danmark, hvor de fik fuld politisk gennemslagskraft med Bertel Haarder som undervisn ingsminister fra 1982.
Tiden før 1982 beskrives i kapitlet o m
' Den da nske uddannelsesrnodellen' , der i
øvrigt karakteri se res som en vari ant af 'den
nord iske modellen ' . Her spiller skol en en
central rolle i udviklingen af velfæ rdsstaten. Uddannelse og undervisn ing skulle
frem me den sociale retfærdighed, men respekten for det individuelle særpræg blev
understreget. Skolens ansvar omfattede hele
barnet, og 'de mokrati ' og 'medbestemmel-

se' var nøgleord i den uddannelsespolitiske
debat.
Når det specielt dan ske skal fremhæves,
gøres dette bl.a. ved at anføre den danske
skolelovgivnings forhold til korporlig af·
straffeise. Allerede i 1936 blev noget sådant
afskaffet i Norge. Yderligere nævnes den
danske skolel ovgivni ngs forhold til faget la·
tin , som abenbart for længst er blevet opgi·
vet som fag både pa folkeskoleniveau og i
gymnasiet i vore nabolande. I det hele taget
har danskerne efter forfatternes mening
væ ret langsommere og langt mere forsigtige
end del øvrige Norden, når det gjaldt om at
gennemføre nationale reformer, der direkte
tog sigte på at erstatte mangfoldighed og differentiering med enhed og samordning.
Denne pastand dokumenteres yderl igere ved
at sammenligne gen nemførelsen af en ni arig enhedsskole i de enkelte nordiske lande.
Endvidere beskrives kravene til forskellige
obli gatoriske prøver, adga ngskrav til gym·
nasieskolen , forholdet lil private skoler og
meget mere. Forfatternes sammenlignende
opremsning virker desværre uoverskuelig.
En mere systematisk oversigt over de respektive forhold i de en kelte lande og ændringerne af disse kunne have dannet gru ndlag for en interessant komparativ analyse af
små og store refOIm er i de nordiske lande.
Den danske udd annelsesdebat lige før
1982 beskrives ved at modsætte de politisk
højre- og \·enstre-drejede synspunkter og
red at fremhæve den socialdemokratiske
kon sensusho ldning. Der ofres ikke megen
plads pa U-90 eller på baggrunden for dens
tilblivelse, men nok på den omfattende lighedsdis ku ssion. Ganske vist blev den reelle
betydning af U-90 meget begrænset, men på
det ideologiske plan havde den faktisk en
betydelig slagkraft.
På gru ndlag af de sy nspunkter på uddannelse og undervisning, som forfatterne vælger at fremdrage med henblik på at karakterisere tiden før 1982, må det være noget vanskeligt for en ikkedansker at danne sig et rimeligt indtryk af den politisk-pædagogiske
debat. De politi ske begreber, der indled·
ningsvis benyttes med henblik på at anal ysere
de fremførte synspun kter, føres ikke igen·
nem, og de løsrev ne indlæg fra debatten kan
ikke umi ddelbart placeres i de n politiske dis·
kussion. Eksempelvis fremgår det ikke klart ,

hvor det ' Pædagogiske manifest' befinder sig
i denne sammenhæng, og det er ikke uvæ·
sentligt. Yderligere er de fagpædagogi ske
sy nspunkter, der faktisk også markerede sig i
denne periode, kun meget svagt repræsenteret i forfauernes fremstilling. Formålet
med kapitlet er ~jjensyn li g at fork lare, at der
bredt i befolkningen var en åbenhed overfor
nykonservative og nyliberalistiske synspunkter på udd annelsesområdet før 1982.
Forklari ngen forekommer foren klet og kan
kun forstås på baggrund af de meget snævre
(folketings)politiske kredse, som forfatterne i
stort omfang henholder sig til. Men så må det
til gengæld undre, at indholdet af de mange
fo lketingsdebatter ikke er blevet inddraget i
større omfang end tilfældet er. Begrundelsen
fo r den litteratur eller det kildematerial e, som
forfatterne henholder sig til, er i øvrigt ukl ar.
Selvsagt spiller Bertel Haarders egen pro·
duktion en betydelig rolle i bogen. Imidlertid
er det ikke altid lige let at skelne mellem refe·
rater fra denne produktion og synspunkter.
der står for forfatternes egen regning. Syrnpa·
tien for Bertel Haarder som person er der ingen tvivl om: »Han varet levende bevis for at
enkeltmennesket ikke har mistet muligheten
for å øve betydeli g innflytelse selv i vår tid s
gjennomorganiserte samfunn « (s.41). Dette
er blot et af de mange bi.Ileder, der tegnes af
ministeren. Der redegøres ganske vist også
for Bertel Haarders til tider voldsomme angreb på persongrupper i uddannelsessekto·
ren, men forfatterne forholder sig ikke til ri·
meli gheden i di sse ang reb. Det nævnes ganske vist, at di sse grupper eller organisationer
nok var noget skuffede over den svage oppo·
sition , der ikke lOg til orde mod disse angreb.
Del ku nne ha ve været interessant med en
mere dybtgåe nde analyse af det magtspil, der
lader sig udfolde i en periode, hvor oppositio·
nen er meget svag og regeringen som helhed
lader en minister få frit spil bl.a. med hensyn
til verbale angreb på grupper og organisationer, der li gger inden for ministerens ansvars·
omnide. Muligvis har dette også kun kunnet
lade sig gøre, fordi undervisningsspørgsmål
betragtes som mindre væsentli ge end så meget andet, der træ nger sig på foren regeri ng af
den pågældende obse rvans.
Telhaug og Tønnessen gen nemgår i øvrigt
I-Iaarders mange initiati ver, ligesom også reaktionerne og resultaterne beskrives.
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I det afsluttende kapitel still er forfatterne
spørgsmålet: »Hvorfor har den nykonservati ve og nyliberalistiske bølgen gjort seg så
sterkt gjeldende i Danmark i 1980-årene?«
(s. 140).
Der gives mange forklaringer. Arbejdsløshed og dårlig økonomi kan betragtes som
»elendigheten« i tida for Haarders program «.
Ud over denne funktionalistiske forklaring nævnes også, at det netop var en politi sk overbevist person som Haarder, der i en
økonomisk vanskelig periode turde forsvare
et helhedssyn på fordelingen af samfundsmæssige goder i overen sstemmelse med regeringens synsp unkter i øvrigt. Haarder ville
ikke forsvare uddannelsessektorernes specielle kraveller forventninger. Den uddannel sespol itiske udvikling di skuteres imidlertid
også ud fra andre konfliktperspektiver end
det her nævnte. For forfatterne er det væsentligste svar på det stillede spørgsmål, at
den socialdemokrati ske tænkning aldrig har
været så stærk i Danmark, som tilfældet har
været det i de øvrige nordiske lande. Det er
formentlig rigtigt, men forfatternes analysekategorier er meget brede og omfattende.
Deres analyser bringer derfor ikke så forfærdelig meget nyt med sig. Der tages tilløb til
en mere dybtgående analyse, hvor også litteratur om de engelske reformer inddrages,
men den føres ikke igennem.
Bogens fOIfattere har imidlertid fonnået
at få ganske mange forhold med til belysning af Bertel Haarders ti-årige periode,
men bogen har sine begrænsninger. For det
første drejer indholdet sig i det væsent li ge
om de politiske diskussioner vedrørende folkeskolen. Hvad der i den omhandlede periode er sket inden for de videregående uddannelser, herunder universiteterne, bliver næsten ikke berørt. At Bertel Haarder også blev
forskn in gens minister, er heller ikke uvæsentligt i forhold til de mange spørgsmål,
som bogen i øvrigt beskæftiger sig med.
Telhaug og Tønnessens bog er imidlertid
interessant på mange mader, og det er i hvert
fald altid interessant, nar der bliver set på os
selv med fremmede øjne. Til gengæld er det
måske ogsa lidt for nemt for en dansker at
være den kritiske læser.

Joan Conrad (In stitut/or Pædagogik,
Kbh. Universitet)
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Tage Kampmann: Inden for murene
- i Undervisningsministeriet,
Odense Universitets/ar/ag 1993.
Offentlighedens opmærksomhed om vore
politikere er stor. Opmærksomheden på de
mange flere embedsmænd bag politikerne er
langt mindre. Skønt mange politikforskere politolog iske forskere - anser embedsmændene og forva ltningens organisation for nok
sJ. afgørende for, hvad den enkelte borger til
syvende og sidst får for sin skat og sin stØrre
eller - for de fleste - mindre deltagelse i det
demokratiske liv.
Dansk parlamentarisk historie er jo grundigt beskrevet mange steder. I forhold til den
betydning som centraladministration har
haft og stadig har er det langt sjæ ldnere vi
h~rer nærmere herom. I disse år gøres en
forskningsmæssig indsats for at sam le mere
viden om vor administrative hi storie. Det er
fra et politologisk synspunkt væsentligt, for·
di embeds værkerne som politiske aktører
reelt kan være særdeles vigt ige.
Tage Kampmann var i 15 år pædagogiskadmin istrativ chef på seminarieområdet i
Undervisningsministeriet. Hans bog er han s
beretning om et ministerium set indefra. Det
er altså ikke en meget se lvbiografisk bog.
Snarere et sty kke admini strati onshistorie
skrevet af en særdeles aktiv og centralt placeret deltagerobservatør. Og naturligvis med
den farvn ing af brillerne, som denne deltagen'olle må give.
Bogen njr ved en række emner, som er
særdeles aktuelle. Jeg vil navnlig fremhæve
Kampmanns behandling af forholdet mellem politikere og embedsmænd og forholdet
mellem Folketing og minister. Men bogen
rummer meget andet , forholdet mellem råd
og ministerium, ministeriets struktur og de
daglige arbejdsgange, hvordan »kunderne«
behandledes og streger til portrætter af ministre og nogle ledende embedsmænd. Den
påkalder sig derfor stor interesse.
Det er ikke så ofte, at erfarne embedsmænd tager bladet fra munden. Det er ikke
så underligt. Så længe man er embedsmand
er man bundet op af loyalitets- og karrierehensyn. Og når først man er pensionis t
kan det være vanskeligt at kaste den tilbageholdenhed, man udviste i sit embede, af
sig.

Det er dog sådan , at den trad itionelle embedsmandsrolle har ændret sig noget. Oftere
end tidligere afbryder embedsmænd karrieren for at lade den løbe videre i andel eventuelt privat regi. Og de har vænnet sig
til en lidt mere offentlig rolle. Bl.a. fordi de i
større grad end tid li ge re meddeler mini steriets sy nspunkter i med ierne. Det kan derfor
tænkes. at vi fremover ser lidt flere embedsmandserindringer og - kommentarer i de n
offentlige debat.
Dette siges ikke bare for at hilse boge n
velkommen. Men også for at lægge op til at
rejse spørgsmålet: Hvor repræsentativ er
forfatteren for dansk embeds mandstradition
og hvordan kan vi tolke hans erindringer ind
i en større ramme af dansk forvaltningsh isLOrie? Et udførl igt svar kan ikke gives inden
for rammerne af en an meldelse, men jeg kan
dog ikke bare mig for at lufte en mi stanke
om, at Kampmann bræ ndte mere for sit område med en glødende faglig entu siasme end
sædvanligt i centraladmini strationen - særli g de dele hvor juristerne har domineret og
fortsat dominerer.
Et beslægtet spørgsmål er jo i hvilket omfang, man kan generalisere erfaringer fra Undervi sningsministeriet. Det forekommer i al
fald mig værd at medtæ nke, al i Undervisningsministeriet er der en bryd ning mellem
den generelle juridiske tilgang lil forvaltning,
som hi storisk så stærkt har præget de n danske
centraladm inistratio n, og så den pædagogiskfagl ige tænkni ng. Det giver en vis spliUethed
i mi nisteriet mellem disse to forskell ige til gange. I andre dele af centraladministrationen ka n vi genfinde en lignende dobbelthed
og spænding. Men langt fra alle steder.
Det er dog næppe grund til at betviv le, at
når Kampmann forsøger al karakteri se re
embedsmandsrollen overfor min isteren, så
har det videre in teresse end til Undervisningsmini steriet. Kampmann mener, at embedsmanden skal være loyal, men at dene
ikke skal oversættes til fØlgagtighed. Den
relle loyalitet består i både al lage hensyn til
den politiske situation og ministerens politiske ønsker samtidig med, at embedsmanden
skal lægge faglige præmisser ind i ministerens overvejelse. Det er imidlertid ikke en
lel balanceakt.
Kampmann belyser dette med et eksempel. Længe opfordrede Kampma nn skiften-

de mini stre til at reducere antallet af semina-

rier til gav n fo r læ reruddannelsen. Der var
uimodsagt talrige grunde, der talte herfor.
Men det blev ikke ti l noget, fordi afgørelser
med negative konsekvenser er ubehagelige
for en minister at træffe. Det ser Kampmann
som et udtryk for politikerens interesse i at
blive genvalgt. Det har han sikkert ret i, men
man kun ne dog også sige, at det kunne være
et udtryk for en bredere reg ionalpolitisk rationalitet som burde nyde fremme for den
enøjede, sektoriserede sagl ighed, som embedsmanden skal an lægge.
Kampmann nævner også Tvinds Det
Nødvendige Seminarium som et efter hans
opfattelse letkøbt eksperiment og hele
Tvind-projektet so m et politisk venstredrejet
»tl op«. De n opfattelse har han givet udtryk
for overfor skiftende ministre, der efter han s
opfattelse løb med eller stilti ende sa ti l af
angst for ikke at være med pa det sidste nye
inden for det pædagogiske supermarked. Pil
den måde kunne han leve med sine embedsmandssamv ittighed i orden.
Endnu et eksempel er bemærkeselsvæ rdigt. Som undervis ningsminister bo rtviste
Ritt Bjerregaard en hel årgang studerende i
anledning af en boykot. Normalt vi lle en
koll ektiv straf som den nævnte anses for
utilstedelig eller ulovli g og utænkel ig i et
retssamfund. Men denne bortvisning passerede ford i ministeren politisk kunne holde til
del i Folketinget. Politikken rangerer over
juraen.
Vi får ikke at vide, hvad embedsmændene
gjorde i den pagældende sag. hvor det åbenbart var en udbredt mening, at danske politikere var ved at ryge ud over retsstatens kant.
Men eksemplet er en fremrage nde illustration af, at det danske system har indbygget
nogle ri si kable tendenser, ford i den retlige
kontro l af det hele j virkeligheden er svag og
til syvende og sidst ligger i Folketinget, ikke
i de internationalt set svage danske dom stole. Den st0rste risiko er ikke den minister,
der fejlvu rderer sil parlamentariske bagland
eller so m kaster sig ud i en desperat solofærd som Ninn Hansen. Nej. risikoen er den
langt fa rli gere minister, der kan få politisk
støtte til at træde retsstatens principper for
nær. Der er for lidt »checks and balances« i
den danske model. Og for megen tiltro ti l
politikernes evne til at udøve retfærdighed.
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I det hele taget bidrager Kampman n velgørende til en kritik af den dan ske fo rm fo r
ministerstyre, hvor politik og fo rva ltning
blandes sammen j en pærevæll ing. Han
næ vner også de t fænomen, at mini stre drages ind i en mængde ansøgninger e ller klager vedrørende dispensation for den ene eIler den anden lille regel. Og om min istrenes
tendens til at væ re milde og imødekommende med det resultat, at den adm ini strati ve linie bli ver inkonsekvent og denn ed i virkeligheden uretfæ rdi g. Men også med den
konsekvens, at arbejdsryt men for ministeren
og ministeri et bliver præget af »sager« og
mange l pu kont inuitet. Ministerens opgaver
og problemer har natu rli gt nok altid første
prioritet. Men det ville nok være sundere om
disse var præget mere af større lin ier og kontin uitet end af enkeltsager og hurtige indfald.
I vi rkeligheden er det også et problem for
den demokratiske styring. For jo mere politikerne beskæfti ger sig med enkelttilfælde
og »sager«, jo mindre tid bruger politikerne
på de overordnede mål og rammer. Som enten overlades ti l statu s quo eller andre aktører som embedsmændene eller orga ni sationer.
Kampmann form ule rer iøv rigt med al ønske lig tydeli ghed, at embedsværket SOJll regel har meget stor betydning for den fak ti ske
poli ti k. Han mener, at en ny minister er nødt
til at overtage embedsværkets politik. Med
hensy ntagen til min isterens mere eller mindre udtalte poli tik, orienteres denne om hvad
»man plejer at gøre«. I hovedsagen bevares
status quo i administrationen af alle ru tineprægede sager. Kort sagt admini strerer systemet videre som om intet var hændt, nar
der ski ftes min ister. Undtaget herfra er kun ,
når der opstår en »sag«, d.v. s. når et spørgsmål kastes ud i offentli g og politi sk di-s kussion. Anlednin gen kan være stor, fx. et lovgivnings initiati v, eller lille, fx. en skandale eller
konflikt et eller andet sted, en forespørgsel
om en detalje fra et medlem af Folketinget.
Men der skal nok være dem, der finder det
mest interessant, at Kampmann får lejlighed
til ogsa al give enkelte mini stre, so m Bertel
Haarder og Ritt Bjerregaard nogle karakteri stik ker med på vejen. Det principielL mes t
interessante er dog at konstatere, hvor stor
betydning ministerens person har for mini -
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steriets stil og arbejdsrytme og hvor stærkt
embedsmændene oplever forskellene mellem ministrene. Personligheden s betyd ning
er dog nok mindre når det drej er sig om de
pol itiske resul tater. Her spiller mange andre
ting ind, bl.a. konjunkturer og politiske konstellationer.
Der er ogs. kød på Kampmanns behandling af forholdet mellem minister og Folketing. Det er sigende, at Folketinget i mangt
og meget i praksis kan reduceres til Folketin gets uddannelsesudvalg, som var og er
mini sterens vagthu nd og »medminister« tæt
besat med folketings medlemmer med baggrund som lærere, un iversitetslektorer, børnehavepædagoger m.m. Og heri ligner udvalget meget Folketingets andre stående udvalg, som også har mange fagfo lk siddende
efter opskriften landmænd skal sidde i landbrugsudvalget, fiskere i fiskeriudvalget
o.s.v.
Kampm ann har et god t øje til delte udvalgsvæsens negative sider. For uddan nelsesudvalgets vedkommende taler han om
mistænkso mhed mellem udvalg og minister,
en mistænksomhed som han daterer til 1975,
da Bertel Haarder kom ind. Haarder blev
som minister belastet af denne mistænkso mhedens ud valgskultur, som han selv havde
været med til at skabe.
Mere princpielt er problemet med de
stående udvalg parret med de særprægede
danske parlamentariske vaner, hvor mi ni stre
er blevet siddende uanset talrige nedstemninger, at de stående udvalg går ind i adm inistrationen. De r er nok dem, der vi l finde
det vidunderli gt demokratisk, men problemerne er bl. a. , at ansvaret udvandes og for
Kampmann at se også, at man kon centrerer
sig om iøj nefaldende, let populi stiske detal jer mere end om principper og ramm er.
Sammen med den stadigt mere brugte
spørgsmålsi nstituti on i Folketinget er det
med til at forvride vort demokrati over mod
detaljer. Samtidig skades en fornu ftig rytme
i forvaltningen s arbejde.
Særligt god t øje har Kam pman n ti l fæ nomenet samråd med en minister. Kampmann
har nok ret i , at denne institut ion bruges tiere og tiere af udvalgsmedlemmer, der bruger
dette at kalde til sa mråd som et middel til at
skabe medi eopmæ rksomhed om sig. Også
samnid trækker i retning af at Folketi nget

drages langt ind i administrationen af detaljer. Som Kampmann siger det i anden forbindelse: »Det er ikke godt, når mini steren
Ønsker at administrere, men det er absolut
ringere, når Folketinget vil overtage den rol le. « (s. 39).
Kampmann nævner erfaringerne med del
cen trale uddannel sesråd (C UR) i årene fra
1974 til 1982. Det blev afskaffet af Bertel
Haarder, som fandt det overflødigt. Kampman n er knap så kategori sk, men det siges jo
dog , at man i ministeriet følte det so m noget
tidsspilde og at tankegangen bag det var
centralistisk. Men det forekommer mig, at
det ikke kommer til nogen virkelig analyse
af. hvad der var galt.
Det samme gælder Kampmanns meget
kortfattede notater om sektorraden e og de
faglige landsudvalg.
Der lægges ikke s kjul på. at embedsværket (herunder vel også Kampmann) selv
ikke elskede di sse » olll s v~bsdepartemen
(er«. Det står klart, at man følte det som en
eksperti se, der konkulTerede med den rådg ivning embedsværket kunne give. Så det el'
klart, <lt Kampmann og han s kolleger stod i
en <lrt konkurrenceforhold til disse råd. Det
spærrer ti lsyneladende for at Kampmann
kan give en virkeligt kØlig analyse i dybden
af d isse fænomener.
Kampmann berører også et andet tema
uden tilstrækkelig dybde til ri gtigt at fængsle læse ren: Den gamle d iskussion om forholdet mellem departement og direktorat.
Undervis ningsministeriet var i begyndelsen
af 1960ern e det første ministerium, der
prøvede at reali sere Adm inistrationsud val gets af I 960s anbefalin g af, at hvert ministerium skal bestå af et departement som ministeren s sekretariat, mens de øvrige centrale
funktioner udøve s af direkto raterne. Unde rvisn ings mini steriet forlod imidlertid denne
kløvning i 1990. Man forSlår, at et af problemerne med denne model i mini steriet var, at
den gav konkurrence mellem departement
og direktoraterne. Direkroraterne mente at
være nærmere det pædagog iske liv, mens
departementet omvendt mente at kende det
politiske liv bedre. Men Kampmann fører
ikke behandl inge n af dette tema rigtig til
ende. navnlig sav ner jeg en vurdering af om
A-60 modellen kunne tænkes at vi ll e fun gere bedre, hvi s man ogsa ændrede den sær-

prægede danske ministerrolle, sa mini steren
i mind re grad fik lejlighed til at gå ind i direktoraternes virksom hed.
Et andet tema. som står forholdsvist blegt
i bogen, er forholdet mell em embedsværk
og den danske organi sul ions- og foreningsverden. Men Kampmann s bog giver sine
steder en meget oplysende beskrivel se af
Fo rh oldene ») inden for murene«. Mange af
Kampma nn s kritiske kommen tarer til forho ldene er det svært at undgd al tilslutte sig.
Mange af de fæ nomener han peger på. har
også politologer og juri ster peget på som
foruroligende for vort demokrati og vor retsslat. Men her ses de med en praktikers øjne
og konkretiseres. Forhåbentlig vil det hjælpe
til. at flere får øjnene op for. at det er væsentli g, hvordan vi indretter vort politisk-admin istrat ive system.
Læsere, med særlig tilkn ytning til uddannel sessektoren. må også foruroliges ved
mangt og meget. DesvælTe er der i bogen
ikke megen antydnin g af. hvo rdan de organi satoriske forhold i dette ministerium kunne ændres. så demokrati , retsstat og effektivitet afbalanceres bedre. Forfatteren er ikke
administrativ speciali st, det har ikke været
formålet med bogen at komme med sådanne
bud og det ville forment lig også have kræ vet
en overmenneskelig styrke i sin tid bilde at
være ansat og leve med all e problemerne og
samtidi g arbejde i sit hovede med radikalt
anderledes modeller - som man jo kender
fra andre lande - der alligevel ingen muli ghed var for at virkeliggøre. når man indtog
Kampmanns position.
Kampmann skriver lettere humoristisk og
lidt defaitisti sk. Det li gner en humor, der er
brugt som overlevelsesmiddel. Men der er
intet af de n bitterhed eller arrogance, som
kendes fra nogle af de få andre embedsmand serindrin ger. vi kender ti l. Til tider kan
tonen derimod slå over i det sati riske. der
næsten kan nærme sig en Carl Madsen ell er
en Scherfig. Det er enkelte steder tæt på at
gå ud over sagligheden. Det hører dog helt
til undtagelsen.
Men læserne bør ikke blive defaiti sti ske:
Det organisatoriske problem i centraladmini strationen er at få større afstand mell em
det politiske og det admini strative. Det er
også at sikre retssikkerheden. Man bør føle
sig ansporet til at studere administrative for-
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hold fx. i Sverige, som er ganske anderledes
og derfor ikke tegner det samme problembillede som Danmark.
Tim Knudsen,
Lektor i offentlig fonlalming,
Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet.

J. Hauge Nielsen
Nr. Nissum Seminarium 1892-1992.
Hverdagen og hver dags rest
Udgivet af Elevforeningen for Nørre Nisswn
Seminarium og HF 1992. 175 s., ill.
I forordet til bogen om Nr. Nissum hedder
det at »bogen ikke forsøger at fortælle seminariets historie gennem de hundrede år.«
Egentlig seminariehistorie er skrevet ved
25-års jubilæet (Jens Kirkegaard: Nissumstaten 1892- 1917) og ved SO-års jubilæet
(P.c. Gjelstrup: Nøn'e Nissum Seminarium
1892-1942). Endelig har Sv. E. Abrahamsen, Gunner Eriksen og Leo Fristed skrevet
om Nørre Nissum Seminarium og HF j det
store værk om Indre Missions skoler »Skolev irke og trosliv«, hvis bind l kom i 1991. I
den foreliggende bog vil forfatterne beskri ve
seminariet »i hverdag og fesl« og gøre dette
ved en blanding af informationer og stemninger.
Bogen er delt i tre hovedafsnit. I. del går
frem til 1919 hvor P. Chr. Gjelstrup bliver
forstander, 2. del omhandler perioden 19191955 og 3. del tiden herefter. I hvert hovedafsnit fortælles om I"orstander(ne), senere rektorCerne), om undervis nin gen, om seminariets fysiske rammer og om en eller to begivenheder af større betydning i perioden. Seminarielivets hverdag og fest kommer til udtryk i
små uddrag af elevers og læreres erind ringer,
klip fra seminariets dagbog og elevblade og i
enkelte artikler fra dagspressen.
En del skolehistorie rummer bogen alligevel, især orn seminariets grundlæggelse og
første år. Man imponeres over det skoleirnperium som sognepræst Ad. L. Hansen kunne skabe på ganske få ar. fra han i J 886 blev
kaldet til Nissurn og til serninariet begyndte
i 1892. Bortset fra orntalen af de første år
kommer de historiske oplysninger mere
spredt undervejs i bogen, og de er af vidt
forskelli g karakter. F.eks. at forstander Janus
Andreassen indførte indrætten på seminariet
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(fodbold). at de første kvinder blev optaget i
1902-03. men aldrig blev dimitteret fordi de
blev gift og andre glimtvise oplysninger.
Der er skolehistorie i el herligt billede (s. 34)
af skriftlig eksamen 1904, hvortil eleverne
sel v medbragte stole at sidde pa - og lang
pibe. Et register over seminariets lærere
gennem 100 år rummer nyttige biografiske
oplysninger.
Blandingen af skolehistori e og erindringsglimt giver desværre bogen et ujævnt præg den bliver hverken-eller. Den vil sikkert
vække gode minder hos gamle elever som i
uddragene fra elev blade og erindringer kan
genopfriske deres seminarietid. For udenforstående er der for meget der forbliver ubesvaret - f.eks. om den flytning der blev opgivet i 1906, om »krisen« i 1927 der kun antydes men ikke forklares, og diskussionerne
om seminariets nedl æggelse i J 982 og 89 og
dets overlevelse. Det er lidt en skam når man
nu har et sted der folkeligt og uddannelsesmæ ssigt er så spændende.
Verner Bruhn
Gro Hagemann: SKOLEFOLK.
Lærernes historie i Norge. 350 s.
Ad Notam Gyldendal i samarbejde med
Norsk Lærerlag, J992.
De norske folkeskolelærere fejrede i 1992
hundredåret for oprettelsen af den organisation, der dengang hed Norges Lærerforening, med udgivelsen af bogen SKOLEFOLK med undertitlen »Lærernes historie i
Norge~(.

Mens Danmarks Lærerforenings jubilæumsbog (»Lærerne og folkeskolen gennem
100 år,« 1974) var en organisationshistorie,
giver SKOLEFOLK en fremstilling af lærernes og skolens vilkår helt tilbage til 1739. da
det blev forordnet, at alle børn på landet
både i Danmark og Norge skulle gå i skole
og lære kristendomskundskab og læsning.
Og mens den danske bog blev skrevet af
mennesker med tilknytning til foren ingen, er
SKOLEFOLK udarbejdet af en faghistoriker. Begge dele giver de to bøger et forskel li gt præg i både indhold og form.
Den store lighed, både i struktur og indhold, mellem dansk og norsk skole i dag,
kunne friste ti l den antagelse, at der var til svarende li gheder i udvikling og historie -

sa meget mere, som begge skoler altså har
deres oprindel se i det dansk-norske dobbeltmonarki. Men sådan er det ikke. De geografi ske og de mografi ske fo rskelle og det sociale og åndelige klima i de LO lande - herunder Norges kamp for national selvstændighed - har ført skolerne og lærerstanden ad
fo rskelli ge veje mod det samme mål.
Nar vi herhjemme skal beskrive landsbyskolens armod, ynder vi at bruge udtrykket
»den stråtækte skolc«. l Norge var det et
mdl, som det tog mere end 100 år at
Den
norm ale skoleform var »o mgangsskolen«,
hvor læreren for nogle dage fik husly på en
af gårdene for at undervi se omeg nens børn.
Selvom det ved Land ss koleloven af 1827
blev bestemt, at der skull e oprettes faste skoler ved alle hovedkirker, var der endnu i
1853 ca. 2000 omgangss koler mod godt 400
fas te skoler (og, til sa mmenligning, 147 byskoler). I gennemsnit g ik omgangssko lens
elever omkri ng 1830 i skole 4 uger om året.
Det skønnedes, at 20 % af dem lærte at læse,
godt I DC} at regne. Nogen ston e an seelse
synes skolen ikke at have nydt. Fraværet lå
på ca. 50% og noget høj ere for piger. Oprettelsen af faste sko ler hjalp ikke på dette forhold. Skolevejene blev urimeli gt lange, og
skolen (hvis sprog jo var dansk) blev oplevet
som et fremmedelement i bygden. Også
dens indhold reagerede man mod. Efter skoleloven af 1860 rejste der sig en protestbølge
mod en ny læsebog. Foruden de reli giøse
tekster indeholdt den oplysende skrifter,
verdslig litteratur - og nordi sk myto log i!
Der var ingen Gru ndtv ig i Norge. Og ingen
indfl ydelsesrig god sejerstand , der som i
Danmark så al muens opl ysni ng også i egen
interesse.
Skolens lave statu s indebar en tilsvarende
fo r lærerne. For de flestes vedko mmende
indskrænkede uddann elsen sig til nogle ti mer hos sognepræsten. Endnu i 1853 var
kun hver sjette af om ga ngs lærern e (80t;'o af
all e læ rere) seminarie udd annede. Deres løn
var omkring 20 Spec iedalere om .:tret samt
kost og logi på gårde ne . Der var altså in tet
socia lt avan cement i at bli ve skoleholder.
Det gav ikke økonomi sk selvstændighed og
derfor - helt til 1884 - ikke stemmeret e ll er
adgang ti l offentli ge h verv. På gårdene blev
læreren, som man jo d elvis skulle forsørge,
nærmest betragtet so m en slags fatti glem.

na.

Noge n livssti lli ng var det derfor ikke at være
lærer. Del fremgår bl.a. af den bestemmelse,
at hv is man tjent e i 7 år, blev man - fritaget
for militæ rtj e n est e~
Et kapitel for sig er læreri ndernes stillin g.
I forordningen af 1739 hed det , at ingen
») ubekjendte Landstrygere, Quinder, aftakkede Sold ater ell er Und er-Offi cerer« ku nne
holde skole på landet. Ikke desto mindre
vandt kvi nderne indpas, især som hånd arbej dslærere og ved de forsko ler, der begy ndle at opstå. Officiel godkende lse fik kvinderne ved Landsskoleloven 1860 - næppe ud
fra li ghedsbetragtninger, snarere fordi deres
lønninger var endnu langt ringere end
mændenes. Formelle kvalifik ationer havde
de ikk e adgang til at erhverve; ingen læreruddannelse var endnu åben for kv inder. De
første kvindeseminarier blev på pri vat initiativ og på forsØgsbas is abnet i Chri stiania og
Bergen i 1867. I byskolernc vandt kvi nderne
hurtigt frem , og i 1880 var de i flertal. På
landet var man mere skeptisk: på det tidspunkt var kun 4 ~ af lærerne kvinder. Det
har muli gvis sammenh æng med deres sociale baggrund: mens det store fl ertal af lærerne
fortsat var bygdegll tter, kom lærerinderne
fra borgerli ge hjem i byerne, og, som det
blev fremført: »Det passede ikke fo r Almueskolerne al få fine Bydarner til at undervise
disse lurvede og skidne Bprn «.
Bag den følelse af socialt mindreværd, som
man aner i dette cit at - bygdegutterne blandt
de mandlige lærere over fo r de )) fine« lærerinder fra byerne - ligger der nok det begreb,
der kaldes »målkampen<<: striden mell em
landsmål og ri gsmål, hv is dønninger endn u
spores i Norge. Det havde dengang karakter
af en identitetskamp, der også satte det poli ti ske mønster: Venstre som bygdernes og
landsmålets parli, Høyre so m byernes og
ri gsmålets. Her befandt lærerne og lærerin derne sig altsa i hver sin lejr. Der var forklarin ger nok på den splittelse, der siden indtraf.
Trods den armod , der prægede skolen og
lærerstanden, må det ikke glemmes, at ikk e
mindst bygdelærerne på mange måder blev
fo regangsmæ nd i ud viklingen af en se lvstændig og demokrati sk natio n. Med deres
beskedne uddannelse var de dog i besiddelse
af det, der dengang var eIl mangelvare: et
vist mål af almen viden. Især i bygderne
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blev de, trods bekymringer for dagligt brød,
på en række omrader ansete foregangsmænd.
En vigtig del af den kulturkamp, der rasede i I 870'erne og 80'erne, var skolepolitikken. Og et genne mbrud skete der med dannelsen af den første Venstreregering under
Johan Sverdrup i 1884. Han ha vde længe
fremført det sy nspunkt, at almueskolen skulle gøres til en fælles skole for alle samfundsklasser, en folkeskole. Midlerne til det var at
forlænge den årlige skoletid på landet og udvide fagkredsen. Han krævede, at landsmalet skulle kunne benyttes som skolesprog, og
han ønskede en forbedring af såvel læreruddannelsen som lærernes lønnings- og især
pensionsforhold. Og endelig onskede han
myndigheden i skolespørgsmal overført fra
staten til kommunerne. Det blev da indholdet i skoleloven af 1889.
Den yakte blandede følelser hos lærerne.
På en række punkter opfyldte den ønsker,
som lærerne havde næret i årtier. Men i
spørgsmålet om landsmil.let som skolesprog
bley de delt i to lejre. Og spørgsmålet om
kommunal råderet i skolesager satte dem i
en kattepine. For vel havde de som gode
venstremænd talt for lokalt seh'styre - men
at det også sk ulle omfatte deres egne ansættelsesforhold, gjorde dem betænkelige. De
frygtede, at udgifterne til lærerløn skulle blive )saldobeløbet« på især de fattige kom muners regnskaber, og at den kamp, de hav de ført for al opnå rimelige lønninger til alle,
dermed var forgæves.
Sandsynligvis YC1r det denne trussel der
førle til oprettelsen af en landsomfattende
lærerforening. Lokalforeninger havde man
haft i stort tal siden 1840-50, men alle med
en horisont, der var begrænset til fylket, stiftet eller prontiet. Den direkte anledning var
nok det opråb om en pensionsordning for
alle lærere, der i 1890 blev udarbejd et af
lærerforeningen for Nordre Jarlsbergs provsti . Det blev rundsendt til alle lærere, i alt ca.
5000, og havde, da det blev afleveret til Kirkedeparlemenret, 3337 underskrifter - den
mest storstil ede kollektive markerin g, lærerne nogen sinde havde foretaget. Initiati vtager var kirkesanger Ole Skaaden fra Våle i
Vestfold, og det var også ham der var indleder ved det landslærermøde, der blev atboldt
i jul i 1892 i Trondhjem med deltagelse af
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700 lærere fra hele landet. Pensionsopråbet
havde overbevist lærerne om, at der trods
alle forskelle i ansættelsesforhold, sproglig
og religiøs overbevisning og i holdning til
fx. afllOldssagen var nogle centrale fælles
interesser at varetage. Men på en række områder blev del i de følgende år en stadig
kamp for at finde kompromiser, der kunne
holde Norges Læreiforening samlet.
Et af disse stridsområder var sprogsp0rgsmålet. Skønt l 889-loven havde gi vet landsmålet ligestiling med rigsmålet, gik kampen
videre, idet skolens ordning jo nu var henlagt til kommunestyret, hvis valg ikke altid
faldt sammen med lærernes ønsker. De overvejende landsmålstalende mandlige lærere
stred hdrdt fo r elevernes ret til »undervisning pa morsmålet«. For de ivrigste målstrevere var det en del af en norsk kulturkamp.
Paradoksalt nok var der en gruppe lærere,
der med iver (og mod ekstrabetaling, det
såkaldte Finnmarkstillæg) deltog i en kamp
for at forhindre deres elever i at tale deres
modersmål. Det var dem. der underviste de
finsk- og samisktalende børn i Nordnorge.
Her blev der længe ført en hårdhændet fornorskningspolitik - til den yderlighed, at det
på de kostskoler, hvor en stor del af elevern e
måtte gå, var dem fo rbudt at tale eller lege
sammen på deres moders mal. Den sprogtvang var der ingen udbredt opposi tion mod.
På Trondhjemrnødet var der i øvrigt forslag fremme om at kalde foreningen Norges
Lærerlag. Det var endnu for radikalt. Me n i
19 11 blev det foreningens navn. Ved samme
lejlighed blev der vedtaget sproglig ligesti lling i organisationen: landsstyrets meddelelser skulle fra nu af sendes skiftevis på de to
sprog!
Men på det samme landsmøde, ijuli 1911 ,
hvor det lykkedes at forlige de to sider i
sprogstriden, kom sprængningen på et andet: lærerinderne brød ud af Norges Lærerlag. Den konkrete anledning var vedtagelsen
af en ændret sammensætning af styrelsen.
Hidtil havde de to køn været ligeligt repræsenteret i ledelsen, selvom kvinderne på
landsplan kun udgjorde ca. 113 af medlemsskaren. Nu blev det vedtaget, at der frem ti dig skulle være forhol dsvis repræsentation,
hvad der ikke forekommer ganske urimeli gt
Der var da også dybereliggende årsager til
bruddet.

Det kan synes ejendommeligt, at det kom
netop da. Der havde som nævnt været betydel ige lønforskelle mellem lære re og lærerinder (i Hamar var kvi ndernes begyndelsesløn i 19 10 67':0, slutlonnen 60<;0 af mændenes). Men Lærerl aget havde netop i 1908
gjort li ge gru ndløn til sit princip. Tilbage
stod imidlertid andre interessekonflikter.
Lærerinderne ønskede pa lige fod at konkurrere om avanceme ntsposterne i skolen, og
her så lærerne deres hævdvundne positioner
truel. Også de gaml e sociale og politiske
modsætninger mellem de to grupper spillede
ind. Lærerne stod som repræsentanter for
bygdekulluren, lærerind erne fo r bykultur og
embedsmandskullur. Det er ikke noget tilfæ lde, at oprøret var ledet af lærerinderne fra
Kri sti ania, Bergen og Trondhjem. Men de
fik fø lges kab af lærerinder fra hel e landet.
Den norske lære rsta nd gik altså splittet
ind i det 20. årh undrede med alle de pædagog iske, sociale og politiske udfordringer,
som ud viklingen netop i Norge gjorde særli g
stærke. Og det blev ikke ved splineisen mellem lærere og læerinder. Del norske lærerudd anne lsessystem indebar, at man gennem
eflerudda nnelse erhvervede »kompetanse«
til bedre lønnede stillinger ved de skoleformer. der efterhånden blev bygget på folkeskole n (realskolen, framhaldsskolen). Delle
system, der for øvrigt i praksis virkede diskriminerende mod kvinder, medfø rte, at
lærerne ved di sse skoleformer dannede deres egne organisationer. I 1954 var folkeskolens lærere forde lt på 9 foreninger.
Det skull e bli ve en langvarig splittelse.
Og så om det nok va r skol eloven af 1889,
der skabte den, var det e n ny lov, der gjorde
en ende på den. [ 1960 blev der indledt forsøg med en 9-åri g en hedss kole, der blev endelig lovfæstet i 1969. Det var denne ud vi kli ng, der medførte. at lærerne indså, at de
ha vde så store fælles interesser, at deres organisaLoriske opspli tning var urimelig. I
1966, efter 55 års splid, blev aJle folkeskolens lærere samlet i en forening under navnet Norsk Lærerlag. Med rette fej rer den nu
IOO-dret for den sammenslutning, der i 1892
så det som sit fo rm ål at samle alle lærere.
Me n de fø rste år var præget af skarpe
modsætninger, især på det pædagogiske område. Fo r lærerlaget dominerede de sociale
apsekter i skolepoliti kken, mens lærerinde-

forbundet lagde størst vægt pil den pædagogiske side. I lang tid stod de derfor på hver
sin side i debatten om skolens struktur. Lærern e ønskede en 7-årig enhedsskole, der efter deres mening kunne høj ne skolen og dermed også lærernes status. Lærerinderne sa
derimod folkeskolen som et mål i sig selv og
viste stor interesse for reform pædagogiske
ideer so m arbejdsskolen og aktivitetspædagogikken. De opnåede sejere på hver deres
område. I 1920 indførte Norge i princippet,
som det første land i verden, en fæll es 7-årig
skole. Til gengæ ld ble v det i 1939 fastslået,
at arbejdssko len, med integreret undervisnin g og pædagogisk diffe renti erin g, skulle
være folkeskolens norma le arbejdsform. På
det første område var Norge altså årtier forud for Danmark; og mens arbejdsskolen var
pædagogisk mode herhj emme i (yverne, lå
de n debat, bortset fra arbejdet i den eksamensfri mellemskole efter 1937-loven, stort
set i dvale indtil den blå betænkning efter
1958-loven. Den, der folger den standende
pædagogiske debat, vil have bemærket, at
princippet stadig har stærke modstandere
her i landet.
Nye brudlinier opstod under kri sen efter
1930, da tyvernes høj konj unktur brat slog
om i depression. Den faldt sammen med et
dalende børnetal og ramte derfor skolen med
dobbelt krafl. [ ti året 1925-35 skete der et
fald i det samlede lærerlal på mere end 1000.
Fra en periode med svær lærermangel kom
man derfor ind i voldsom arbejdsl øshed.
Nedgangen ramte hårdest i byerne og dermed blandt kvinderne - dels ford i de her udgjorde el flertal, dels fordi »forsØrgerprin cippet« (som lærerlaget støttede!) medførte,
at der både blev ansættelsesstop for og afskedi gelser blandt lærerinderne, navnlig de
gifte, der mange steder officiel t blev sat
øverst på listen ved afskedigelser. For at løse
problemet blev der i årene 1927-30 ikke optaget nye elever på lærerskolerne - men det
var jo en aktion, der først virkede med 3 ars
fo rsin kel se. Først med den nye normal plan i
1939 lysnede det endeli g. Og så kom den 9.
apri l 1940.
Det er klart, at de norske lærere kom i en
lang t vanskeli gere situation end de danske,
fordi landet fik en nazisti sk regering, dannet
af Vidkun Quislings parti Nasjonal Samling.
Deres uforfærdede modstand mod denne
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marionetregering er velkendt, en modstand,
der i 1942 for manges vedkommende endte
med månedlange ophold i fangelej re i Nordnorge og på grund af deres modstand sandsynligvis fik afgørende betydning for den
pol itiske udvikling. Det havde fra første
færd været tyskernes mål at erobre tjenstemændenes organisationer ved at afsætte ders
ledere og erstatte dem med nazister. Det resulterede i massive udmeldelser. l efteråret
194 1 havde ca. 90% af lærerne meldt sig ud
af de nazistisk ledede forbund. Dette eksempel kom til at danne skole og var si kkert en
hovedårsag til. at Quisling opgav sin plan
om at erstatte Stortinget med en korporativ
forsamling (»Rikstinget«) efter tysk møn ster. At den holdning, som tjen estemændene
indtog, også fik betydning for den voksende
modstand mod besættelsesmagten, er hævet
over en hver tvivl.
Lærerstanden gik sAledes ind i efterkrigstiden med en styrket position i befolkningen.
Den fælles holdni ng, som deres organisationer havde indtaget, var også de første skridt
imod en samling aF lærerne. Men den var
ikke uden omkostninger. Det var jo ikke alle
der havde fulgt trop. »Svikerne«, dem, der
svigtede, var en blandet skare: overbeviste
NS-folk fra før besættelsen, opportunister,
der havde vejret fordele ved at følge magthaverne, og folk, der havde gjort det af svaghed, af angst for deres stilling eller bekymring for deres familie. Det blev relsopgØrels
svære opgave at skelne mellem disse motiver. Og der blev slået dybe kollegial e og
venskabelige skår ved næsten alle skoler.
Godt 1000 lærere blev ekskluderet af Norges Lærerlag. Langt op i 50'erne var det almindeligt at afkræve ansøgere lil lærerstil!inger »attest for nasjonal fremferd« under
krigen. Medaljen havde også en bagside.
Efter krigen svarede udvik lingen i de norske læreres organisation stort set til den dan ske. Som nævnt førte bevægelsen imod en
enhedsskole i 1966 til en samling af organisationerne. Under det nye navn Norsk LærerLag udviklede foreningen sig til et moderne fagforbund, som i Danmark med en aktiv
indsaLs ikke alene for lærernes kår, men også
for skolens udvikling. Denne førte som hos
os til en periode med stærk lærermangel og
- da den økonomiske recession i slutningen
af70'erne satte ind - til en ny arbejds løshed.

146

Udsvingene (og reaktionerne på dem) kan
synes voldsommere end hos os. Det hænger
nok sammen med en brattere samfundsudvik ling end her. Den industrielle ud vik ling i
Norge kom fø rst rigtigt i gang efter besættel sen, og efter den første industrielle udvikling fulgte så olierevol utione n omkring
1980. Navnlig den sidste førte til voldsomme samfundsæ ndringer. Det førte flere gange til, at lærerne følte, at deres statu s, lønmæssigt og socialt, var dalende. Det medfprte flere gange konFrontationer, dels mellem
lærerne indbyrdes, dels med myndighederne. I årene 1984-86 besluttede Lærerlaget 3
gange strejke som protest mod de tilbud, der
blev givet i lønforhandlingerne. Hver gang
standsede regeringen strej kerne gennem lovindgreb (som senere af ILO blev kendt ulovlige). Da et nedsat udvalg til »udredning og
vurdering af undervisningspersonalets arbejdsforhold« ikke ku nne opnå et tilfredsstillende tilbud, udbrød der i 1988 vilde
strejker flere steder i landet. De vandt udbredt, men ikke almindelig tilslutning, og
endnu en gang var lærernes organisation truet af splittelse. protesterne kom i en økonomisk uheldig situation. Olieboomet var slut;
faldende dollarkurs og dalende oliepriser
havde skabt store problemer for regeringen.
Arbejdsmarkedets overenskomster var indgået under parolen løntilbageholdenhed, og
norsk LO, som lærerne i en årrække havde
nærmet sig, fandt, at Lærerlaget med aktionen søg te at tiltage sig Fordele på de øv ri ge
lønmodtagere bekostning. Gro Hagemann
vurderer, at aktionen trods alt bragte lærerne
fordele, som de ikke havde kunnet opnå gennem traditionelle forhandlinger - selvom
resultatet lå langt fra de oprindelige krav.
Og sammenholdet mellem lærerne overlevede. Norsk Lærerlag kunne fejre hundredåret som stifterne ønskede det: som alle norske Folkeskolelæreres organisation.
Med dyb reverens for lærernes indsats for
udviklingen af skolen i Norge er Gro Hagemanns »Etterord « ikke uden kritiske bemærkninger om lærerorganisationen. Hun
skriver: »Blant annet kan lærerne med en
viss relt sies å tilhøre en sterk norsk u'adi sjon som har romantisert det norske og det
folkeli ge. Vel er lærertradisjonen gennemsyrel av demokrati sk vilje og sterk Iighetstankegang. Men den har også kommet til å stå

for en viss nedvurdering av de kvaliteter
som en kultureIl elite er istand ti l å frambringe, hva enten det dreier seg om vitenskab eller kun st. Heller ikke har den vært spesielt
åpen fo r den rike arven som ligger i europæeisk tradi sjon og klassisk dannelse. Var
egalitære og demokratiske skolemodelI er
vel verdt et forsvar, men ute n de tilløpene til
kulturelI selvgodhet og kunnskapsforakt,
som iblant har dukket opp i likhetens navn. «
Man vover næppe at sige det, men alligevel: Sklimter man konturerne af den norske
EF-debat i di sse betragtninger?
Anmelderen har et par hjertesuk. Denne
gru ndige bog sav ner en tidstavle og et sti kordsregister, hvilk et har kostet en dansk recensent adski ll ige timers arbejde. Bogens
fyldige portrættekster er i modsætning til
brødteksten skrevet på landsmål. Det er muligvis el sprogpo litisk hensyn. Men redaktionen kunne godt have forhindret, at de giver
oplysninger, der i mange tilfælde er identiske og i enkelte i modstrid med hovedtekstens.
Men den bør læses af danske skoleinteresserede. Blandt andet fordi vi ogsa bli ver kloge re på vor egen skoles historie og nu væren de tilstand.
Petter Aasen, Alfred Oftedal Telhaug
(red.): TAKTEN, TAKTEN PASS PA
TAKTEN. Studier i den offentlige
opdragelsens historie.
Ad Notam Gy/dendal. Oslo. 1992.
Denne bog er både et produkt af det socialicationshistoriske forskningsprogram, der er
i gang på Norsk Senter for Bru'neforskning i
Trondheim og af projekter inden for Norsk
Almenvitenskaspelige Forskningsråds program ved!". uddannelsesforskning. Bogens
artikler er skreve t af norske, en svensk og
danske forskere, der har deltaget i konferencer og seminarer i ovenn ævnte regi. Den består af 9 artik ler og en indledning, og bidragyderne er Petter Aasen, Bengt Sandin, Harald Thuen, Edmund Ed vardsen. Ning de
Coninck·Smith. Anne Løkke, Rune Ove
Svartvatn, Anette Faye Smith og Alfred Oftedal Tel haug.
Bogen synes at have et dobbelt sigte: både
at fremlægge en række forskningsresultater

og at rejse en kvalificeret debat om, hvad
den historisk-pædagogiske eller skolehistoriske forsknings opgave er. Peter Aasen
hæ vder i bogens indledning, at der er en problemstilling, der bør behandles i forbindelse
med dette forskn ingsfelt: Hvad bør den skolehistori ske forskning fortrinsvis befatte sig
med, hvis den skal kunne give forøget indsigt i vor tids skolesituation, (s. II)? Den
hidtidige forskning synes ikke at have givet
synderlig indsigt. Samtidig har en mere kritisk hi storisk forskningstradition nået Norden. Denne udløser en række dilemmaer for
skolehi sto ri sk forskni ng hvoraf et er: Skal
sådanne studier tage deres udgangspunkt i et
konsensusperspektiv eller et konfliktperspektiv ? Et andet er: Skal historien skrives
nedenfra eller ovenfra?
Artiklernes forfattere tager stilling til di lemmaerne og væ lger at slaive historier nedenfra og ud fra et konfliktperspektiv. Derved håber fo rfatterne på at bidrage med nødvendige korrektiver og supplementer til den
eksisterende skole- og uddann elseshistorie,
(s. 20).
Og de bid rager dermed. Bilde fordi de
hver især redegør for deres teoretiske forankring. Derefter reflekterer de som regel
tankevækkende derover. Edmund Eriksen
f.eks. skriver at når skolehistorikeren skifter
perspektiv fra herremand til knægt, må skolehislorikeren også antage knægtens handlinger som rationelle, se på almuens afvisning af skol en som forstand ig og bytte herren s katego ri »Ii gegy ldighed« ud med knægtens kategori som er »omsorg« eller »ansvar« (s, 122- 123), Og fordi de teoretiske
overvejelser er flettet ind i empirisk funderede redegørelser.
Bogens hovedtema er udviklingen af offentlige institutioner for opdragelse og undervisn ing. De neste af artiklerne omhandler
»den store institutionaliseri ng« fra 1800-tallet til begyndelsen af dette årh undrede, med
afstikkere til begge sider. Bengt Sandi n dækker med sine teoreti ske og empiriske perspektiver på folkeundervisningen i Sverige
perioden fra 1600- 1900, - en artikel jeg vender tilbage til - og Alfred Oftedal Telhaug
skriver om den store pædagogiske reform,
der i di sse år planlægges i Norge. Norske
børn fra et til ti år har indtil nu levet det meste
af deres liv uden for institutionen, fra nu af
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skal deres li v for en meget stor dels vedkommende leves indenfor. Børnehaver og fritid sordninger udbygges således. Og så drøftes
det, hvad dette handl er om og hvad konsekvenserne bliver. Erdet tale om en forstærket
di sciplinering ud fra det moderne samfunds
behov eller om beskyttelse af børn således at
de i trygge omgivelser kan udvikle ege n kultu r, (s. 222)? Vil det fre mme kontrolle n med
det enkelte barn eller dette barns mulighed
for indvidiuel udvikling? Diskussionen lØber
mellem lægmænd s skøn og de profess ionelles, men et sy nes at være sikkert, den store
grad af selvforvaltning, som det norske barn
stadig har muli ghed fo r, vil bli ve afløst af en
tiln ærmelse til europæiske børns mere disciplinerende skole og institutionsli v (s. 228).
Hovedvægten lægges i alle artiklern e på
skolens, opdragelsesanstalternes og andre
offentli ge foretagenders straffe nde og kontrollerende virkso mhed og på drøftelser af.
hvad årsagerne ti l og de ikke direkte sy nlige
fo rmål med fora nstaltninger har været. Foucault er nok den teoretiker, der citeres flest
ga nge. Nye ræsonnementer kan følges og ny
viden hentes.
I nogl e af art iklerne sker desuden det efter
min opfattelse sjældne, at den refererede
teori integreres i empi rien på en sådan måde.
at ny teori udvik les. Det gæ lder f.eks. Bengt
Sandins artikel. Han hævder, at det er banalt
at fastslå, at ethvert samfund altid må skabe
forudsæ tninger fo r sin fortsatte eksis tens.
Det er alle vegne nØdvendigt at reproducere
menn es kenes sociale, kulturelle og politiske
tilværelse, (s. 69). Denn e »banalitet« funderer han så solidt i den kl arest fo rmulerede
fremstill ing af fo rskningsfeltets teoretiske
ramme, jeg længe har læst. Derefter spinder
han lange li njer af den sociale, økonom iske
og demografiske udvikling i Sverige og konkluderer, at hver epoke skaber sine løsninger
på dette altid nærværende reproduktionsproblem, (s. 97). Og An ne Løkkes artikel har
efter min mening samme kval itet. Hu n forklarer de drasti ske tiltag over for børn, som
børnelovene gav stødet til , med at både
kristne og socialdemokrater, der støttede til tagene. havde et fæ lles verdensbillede, nemlig en tillid til fornuften . De troede, at de
med di sse ti ltag kunne udrydde det onde.
Denne opfattelse legitimerede deres handlinger, ( 176).
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Men nogle skønhedspletter har også den ne bog: Peter Aasens indledende kapitel om
Foucau lt kunne ha\'e været mere gennemarbejdet og i nogle af artiklerne kommer teorien til at veje tu ngere end empirien. Samtidig
er afvejningen nærmest lykkelig i andre arti kler, det gæ lder f.eks. " Oppdrage lse eller
straf, oppdragelsesanstalter i Norge 18401950« af Harald Thuen og »Straff af barn i
folkesko len, en studie av legemlig straff so m
di siplineri ngsmiddel i Trondheims folkeskoler i 1890-1930« af Rune Ove Svartvatn og
Alfred Oftedal Telhaug.
Ellen Nørgaard

Anders Nilsson og Birgitta Sviird:
Skrivkunnighet på landsbygden i Skåne
under tidigt 1800-tal.
Kiili1l111Ierial och preliminara resultat 52 s.
- Lund Papers il1 Ecollomic History /10 20,
/993. D epartm ellf of Economic HislO1Y,
Lund Universi!)'.
Udvikl ingen af læse- og skrivefærdighed i
de forskell ige no rdi ske lande er genstand for
en støt stioende interesse blandt fors kerne.
hvad l æse~e af Uddannelseshistorie 1992
kunne kons tatere. I denne årgang lagde arki var Anna Thestrup sine forsk ningsresult~lte r
frem fra en emp iris k undersøgelse af skn vefærd igheden i nogle landsogne omkrin g Viborg i 1790erne. Fra Lunds uni versitet er nu
udkommet en empirisk undersøgelse af skrivefærdigheden i skånske landsogne fra ca.
18 15 til 1830.
Det er interessant at sammenli gne de to
undersøgelser på de fa pu nkter, hvor en sammenligning kan fo retages. l begge tilfælde
er kildematerialet af e n usædvanlig karakter,
nAr det drejer sig om studi er af alfabetiseringens fremvækst. Anna Thestrup bygger på
sognefogeders skriftli ge oversigter over
skrivekynd ige voksne hu sbønder i de enkelte sog ne et bes tenll år. Også bøndernes evne
ti l at læse håndskrevet tekst er noteret. Anledni ngen var den , at de skri vekyndige skulle bru ges i lokalsam f undet so m varselsmænd. Den skånske undersøgelse bygger på
de fra Sverige og Fi nl a nd så vel kendte hu ~
forhørs længder, hvor præsterne på deres V I sitationer sk ulle notere befolkningens læsefærdighed - og åbenbart i Skåne også skri vefærdighed. I begge tilfælde er ki ldemate-

rialet unikt men ikke uproblematisk. Det
drejer sig både i Danmark og Syerige om andres ud sagn om e n persons skrivefærdighed
- ikke den enkeltes eget skrifllige arbejde,
og hvad ved vi om de kriterier som har foreligget for at vurdere en person som skri vekyndig eller ej ? Interessant er det, at de
svenske forskere på trods af store anstrengelser ikke har fundet spor af instruktioner,
so m kan have ligget til grund for præsternes
vurderinger. De fonnoder derfor. at der kan
have li gget mundtlige instruktioner til
grund. r begge undersøgelser er kildematerialet sammenholdt med andet materiale - folketællingsoplysninger om mændenes alder
og sociale position i lokalsamfundet (Danmark), med skolernes karakterprotokoller
(Sverige) og oplys ninger om tidspunkter for
skoleop rettelser (Sverige og Danmark).
I den danske undersøgelse viste det sig, at
ca. 30':a af de voksne mænd , der havde ansvar for en hu sholdning, kunne læse skrift
og skrive i 1795. Der var næsten ingen forskel på hu smænd og gårdmænd. Da hverken
kvinder eJler tjenestefolk eller indsiddere
kunne bruges so m varsels mænd , har sognefogede rne ikke været interesseret i deres evl.
skrivefærdighed. og derfor indeholder de
danske tal ingen oplysninger, der kan vise
forskelle mellem de andre sociale grupper
eller mellem mænd og kvinder. Hvordan
forholder sig nu di sse oplysninger til de
svenske?
Den svenske undersøgelse har haft adgang til et langt større materiale. Dels har
mange fl ere sogne notater om skrivefærdighed , dels drejer præsternes noteringer sig
ikke bare om hu sbønder, men også om både
børn og voksne, mænd og kvinder og all e
former for soc iale grupper. Kirken var interesseret i dem alle! Materialet er valgt ud,
så det kommer til at repræsentere to forskellige socioøkonomiske lokalsamfundstyper:
godsejerstyrede sogne (fralsesocknar) og
selvejersam rund (bondesocknar). Da husforhørene blev gemaget over mange år, har forskerne lagt sig fasl på lO tidspunkter 181 5 og
1830, så de også kan følge udviklingen over
tid.
Indl edningsvis opstilles nogle hypoteser,
som undersøgelsen har forholdt sig til:
I) Skrivekyndigheden formodes at være
støJTe i sog ne med dynami sk økonomisk

og socialt milj 0 end i sogne, hvor den
økonomiske og sociale magt er stærkt hierarki sk opbygget uden stor mul ighed fo r
den enkeltes egen ageren.
2) Beho vet for skri vekyndi ghed forventes at
være større blandt de grupper, der har
været drivende i en fo randringsproces.
Følgelig skulle selvejende bønder være
mere skrivekyndige end landarbejdere o. l.
3) Der forventes en positiv forbindelse mellem skri veky ndi ghed og udviklingen af en
organiseret skoleundervisning.
4) Skrivekyndigheden forventes at forandres, når der sker tydelige økonomiske
forandringer i samfundet.
Herefter er de svenske forskere så gået til
empirien ru stet til tænderne med statistisk
kyndighed. Resultatet er blevet en særdeles
interessan t undersøgelse, der søger at nuan cere de talmæssige resultater ved forskellige
justerin ger af de stati sti ske data i forhold til
andre undersØgelser og statistiske oplysninger og ved fremlæggelse af forskellige fortolknings muligheder.
Den første hypotese kan bekræftes, men
ikke helt som forskerne måske havde forestillet sig. Et fald i gennemsnitlig skri vefærdighed over tid fra 18 15 til 1830 viste sig at
få betydning for løsningen af dette spørgsmål. Forklaringen kom, da man inddelte
sognene i såkaldte centrumsogne og periferi sogne. Del vil sige: centrumsogne på de
syd li ge, rede Skånejorde. der havde den
mest dynami ske udvikling inden for landbru get, fremvi ste ikke et fald i skrivefærdighede n, men tværtimod et stigning. »Faldet«
fremstod ved, at nye, nordlige områder, der
lå lan gt fra havne og administrationsbyer, og
hvor skovområder havde gjort landbrugets
frem skridt mindre påfaldende, var Laget med
i statistikken siden 1815. Periferisognene
havde alle et betydeligt lavere ni veau af
skrivefærdighed. Set over lang tid viste det
imidlertid, at der både i centrumsogne og i
perife ri sogne forekom perioder med dyk i
skri vefærdigheden. Forklaringen må, mener
forskerne, ligge i de ø kono mi ske konjunkturer. I perioder med faldende kornpriser og
kred ilnød har befolkningen ikke råd til at
oprette skoler i samme grad som tidligere, at
lade børnene ga i skol e og at betale for skriveundervi sning. Selv i perioder, hvor der
vitterlig blev oprettet en hel del nye skoler,
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steg skrivefærdigheden ikke tilsvarende.
»A11lagendet aU skrivkunni ghet ar positi vt
relaterad till skoletablering under denna period (dvs 1770- 1810) styrks alltså inte av
delta m a Le ri al. ~( (39) Et spørgsmål som har
været vanskeligt at besvare er, hvorfo r skrivefærd igheden ikke fu lgte med skoleetableringer i godsejerstyrede områder. Forskerne
peger på, at skrivning muligv is ikke her indgik i skoleundervisningen i samme udstrækn ing som senere i selvejersogne. En
mere nærl igge nde forklaring er nok, at da
foræld rene skull e betal e ekstra for undervisnin ge n, hvad enten de boede i godsejerstyrede områder eller i sel vejerområder. så afgjorde pri va l~1 k o nomien sagen.
Et andet markant forskningsresultat er, at
kvinder næsten ikke besad skri vefærdi ghed
overhovedet i denne peri ode! Forskerne tager dog fo rbehold for materialet, idet kv indern e kan være underrepræsenteret i kil derne. Det svarer i så tilfælde til fo rholdet i den
danske undersøgelse, hvor myndighederne
ikke in teresserede sig specielt for kvinder.
Kl art er det, at kvindern e har en langt lavere
skrivefærdighed end mænd, el forhold som
kan bekræftes fra dansk side.
Den anden hypotese kunne ogsa klart bekræftes. I sogne med selveje bestående af
gårdmæ nd, hus mænd etc. var skrivefærdigheden langt større end i sogne, der var
godsejerstyrede - ca. 25 ~ mod 7 r:å , når ma n
ku n så på de voksne mænd . Blev andre end
gårdmænd fj ernet fra statistikken, blev denne forskel endnu tydeli gere - 50<;0 mod lidt
over l2 ~ o . Forskellen var mindst for de yngste årgange og øgede markant fo r aldersgruppen over 30 år. Ved at udgå fra, at de
unge lærte at skrive ved 15 års alder, har
man søgt at vurdere udvikli ngen over tid.
Herved er det blevet klargjort, at skri vefærdi gheden for selvejerbønder var stor allerede
i l 770erne - ca. 27%. Oplysningen kan sammenholdes med Anna Thestru ps undersøgelse, der viser, at denne grad af skrivefærdighed var opnaet i begyndelsen af I 790erne i
jyske landsog ne fo r både gårdmænd og husmænd. Fra svensk side peger man på sel vejer bøndernes større økonomiske og politiske indflydelse som en årsagsforkl aring til
denn e markante fo rske l mellem de to socioøkonomisk fo rskellige typer svenske landsogne. I nyere dansk historieforsknin g er til -
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svarende dan ske udviklingstendenser i landbosa mfundet i slutningen af 1700tallet blevet fremdraget som indledningen til c.n
større socioøkonomisk forskellig H\·ssituatl on for gårdmæ nd og husmænd/landarbejdere. På baggrund af tallene fra Skåne ville det
derfor være interessant, hvis den danske undersøgelse kun ne følges op af en anden, der
tog sigte på en senere periode. så man kunne
se udvik li nge n over tid, specielt hvorvidt der
udvi klede sig en fors kellig udv iklingskurve
for skrivefæ rd ighede n i gårdmands- respektive hus mandss tanden.
Den tredje hypotese om skoleudvikJingens betydning for sk ri vefærdi gheden kunne
derim od ikke bek ræftes. Det viste sig ved
nærmere eftersyn, at der fo rekom en langt
højere skoleudvikling i godsejerstyrede områder i slutningen af 1700-tallet end i selv ejersogne. Det skulle have betydet en større
grad af skrivefærdighed i disse sogne - me n
forholdet var det modsatte. Fra 18 10 begyn:
der en ny skole udvikling - denne ga ng. 1
selvejeromrader. Fra denne ti d vokser skn vefærdigheden netop her, og det skulle pege
på en støt voksende skrivefærdighed. Den
talmæssige ud vik ling set over tid. viser dog,
at de økonom iske fa ktorer slår så stærkt
igen nem, at perioder med stign ing i sk ri vefærd igheden kan efterfølges af nedgang sperioder.
Generelt har den svenske undersøgelse
derfor med stor vægt påvist, hvor kompli ~e
ret et samspil vi har med at gøre, hvor re~ lO 
nal og socioøkonomisk udv ikling spiller
sammen med udvikling i landbrugsko njunkturer, skoleetableringsperi oder, den enkeltes
behov for skri vefærdighed etc. etc. » ~åra
resultat tyder på att vari ationerna ar vi kygare an genomsnitssiffro r nar skri vkuno lg hetens utbredni ng oc h dess fOrandri ng ska a l~ a 
lyseras. Variationer i eftelfrågan på skn vkun nighet fOrefaller vara mer betydelsesfull
an fo randringar av utbudskaraktar (Lex. sko~
letablering) fOr alt fOrklara skilI nader I
skrivk unni ghetens spridning«. (46) D e rfor
peger de svenske forskere på, at nye u n?ersøge iser må foretages af behovet for sk nvefærdighed og af den påv irkn ingsproces som
en spredning af denne fæ rd ighed får f or loka lsamfundet. Indtil da kan vi på den a n.den
side af sund et glæde os over, at økono miske
histo ri kere nu har fået øje for dette spæn den-

de forskningsområde, så komplicerde samfund sforhold kommer til at spille en større
rolle end tidli gere for forskningen inden for
læse- og skrivefærdi ghed.
Vello Helk: Dansk-norske studierejser
1661-1813.
bd. / ·2 365 S., 319 s. Odense Universit)'
Studies ill His/ory and Social Sciences val.
/39. Odense Universitets/ar/ag. 1991.
Pris: 358 kr.
I 1987 publicerede fhv.overarkivar ved
Rigsarkivet, Vello He1k, en oversigt over
dansk -norske studierejser 1536- 1660. Hans
nye udgivelse er en fortsættelse af dette
værk. Han har hermed sat punkt for et mangeårigt forskningsarbejde. hvor han har fulgt
tu sinder dan ske og norske studerende på deres vej til europæiske univ ersiteter og højere
læreanstalter. Med afslutningen lagt i 18 14
Forlader han dem på et tidspunkt, hvor studi erejsernes blomstringstid er forbi.
I forordet fort æller forfatteren, at arbejdet
har været et kapløb med tid en på grund af
tiltagende sygdom. Beskedent tilføjer han, at
værket derfor må ses som en torso, som andre kan arbejde videre på. Her er forfatteren
i høj grad for beskeden. I virkeligheden er
der tale om en kraftpræstation, som de fleste
unge og raske forskere ikke ville have kræfter og tå lmodi ghed til at gennemføre. Det
fØlgende vil vise hvordan.
Værket er opdelt i to bind, hvor bind I er
tekstbind og bind 2 er en gennemgang af kil der og litteratur samt en oversigt over de enkelte studerende med personoplysninger og
studiemønstre. Det er ikke mindst bind 2,
der imponerer med den s omfattende kilde henvisni nger til universitetsmatrikler, rejsestambøger, dagbøger, ligprædikener, uni versitets- programmer, doktorpromotioner, testi moni er, breve m.v. og den s store persongalleri med - som det sy nes - myriader af enkeltopl ysninger.
Bind I bel yser studierejsernes formål , fi nansiering, de mange rej seproblemer, der
ofte opstod. rej seomkostninger og ikke
mindst de forskellige universiteter i hel e Europa, der var rej sernes mål, samt de mere eftertragtede lærere og forskere, der var trækplaster for de kundskabstørstende unge og
deres ledsagere. Vi delagtiggøres i studiefag

og intere sser, i studieforløb og de akademiske grader. Helk lader os også møde de studerende selv, så vi kan få del i deres rejseindtryk, studiekammerater, af politiske indtryk - og af deres forhold til kvinder. Endelig om taler J-Ielk de hjemlige holdninger til
studierej serne, blandt andet stipendiemulighederne.
For at samle alle værkets oplysninger har
Vello Helk bl.a. selv været på lange rejser
ikke mindst til universiteter, der i de seneste
årtier har befundet sig bag jerntæppet. Resultatet kan nydes af alle læsere, der er optaget af vidensformidling. Gennem værket får
læseren et interessant indblik i udenlandske
ideers indflydelse på den forestillingsverden. som til skiftende tider gjorde sig gældende i samfu ndets ledende kredse og i de
påvirkningsfaktorer som forandrer et land s
kulturelle, økonomi ske og politiske udvikling. Derfor er værket både universitetshi storie og ku ndskabshistorie_ Som universitetshistorie viser det, i hvor høj grad Køben havns Universitet endnu i 1700tallet fungerede so m en præsteskole, og hvordan udviklingen derfor måtte gu udenom universitetet.
Ved at sammenligne l700tallets studierejse r med 1600tallets får Helk et indtryk af, at
de sociale forskelle i rejsemønstre og uddannelser voksede gennem 1700tallet. Den lærde verden var en isoleret universitetsverden,
der gav adgang også til fattige, velbegavede
studenter. I 1700tallet ændrer studierejserne
karakter - de bliver mere turiststudierejser,
som vi kender dem fra beretninger om adelsmænds dannel sesrej ser, hvor man foruden
universiteter også besøgte samlinger, industri virksomheder, parlamenter og hoffer.
Dermed blev rej serne mere kostbare, men
inspirerede også andre end akademikere_
Der er tre typer af rejsende som Helk følger:
adelsmænd, købmænd og )>8ndre« det vil
sige videnskabsmænd. hushovmestre og
håndværkere.
Specielt universiteterne i Halle, Gottingen
og Leipzig fik betydning for danske studerende i 1700tallet. Her mødte de den tankeverden, som byggede på Jacob Speners pietisme, John Lockes empirisme, Pufendorfs
naturretstanker, Christian Wolffs filosofi, og
midt i 1700tallet mødte de også her ideerne
fra de franske oplysn ingsfi losoffer som Voltai re, Montesquieu, Quesnai , Rousseau m.fl.
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Blandt de mest eftertragtede lærere var
moralfilosoffen og digteren Christi an F. Gellert, Leipzig ( 1700-1766), om hve m der blev
sagt, at han havde en forkærlighed for netop
danske studerende, teologen og matematikeren Christian Grave, Leipzig, der interesserede sig stærkt for landboreformer, teologen
og filologen J.A. Ernesti (17 10-178 1), Leipzig, teologen og orientalisten fra Gbttingen
J.D. Michaelis (1717- 1791) den internationalt berømte statsretslærer J.S. PUlter, Gbttingen ( 1725- 1807) smat teologen J.S. Semler i l-lalle (1725-1791).
Vello I-I elks værk sætter vor tid s uddannelsesmæssige europæiseringstendenser i et
interessant historisk perspektiv. ] en tid med
stor bevidsthed om det væsentlige i større
internationale kontakter inden for både erhvervslivag uddannelse er det tankevæk kende at læse om det selvfølgelige i at rejse
på kryds og tværs af Europa for over 200 år
siden - før de studerende kunne tage fl y eIler tog til destinationen, men skulle rejse
med langsommelige hestetranspaTler og
Oodbåde, og hvor de rejsende skulle forcere
skovstrækninger og øde egne med fare fo r
overfald fo r ikke at tale om det net af besværlige to ldgræn ser, der skulle passeres i et
Tyskland og Europa, der endnu bestod af
småslater, små hertugdømmer m.v. Ingen
forhindrin ger kunne tilsyneladende være for
store til ikke at søge dem overvundet i en
evig jagt efter viden og muligheder for kvalificering, som efterhånden var et »m ust«,
hvi s man ville gøre sig forhåbninger om et
embede i den enevældige slat.
Studierejserne var kostbare, og ofte måtte
adelige famili er betale mindre formuer for at
få sønn erne uddannet. Der var stor forskel på,
hvor meget man kom af med til studier ved de
forskellige uni versiteter. Nogle universitetsbyer var specielt dyre. Dertil hørte Gbttingen,
medens Jena var betydeligt billigere at leve i.
Der var ogsa stor forskel på, hvad en studerende brugte af penge i løbet af et år. Mange
ku nne klare sig med 300 rd. medens andre
brugte 2000 rd. , skri ver Vello Helk.
Undervisni nge n var ikke gratis. Professorerne skulle have betaling for deres private
kollokvier, som ofte var meget velbesøgte.
En fast udgift var betalingen til de forskelli ge sprogmestre. Hovedparten af de adelige
klarede sig ved hjælp af fami liens økonomi.
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Det gjaldt også mange unge købmand ssønner.
Købmand ssønnerne lod sig ikke så ofte
indskrive ved universi teterne og opholdt sig
heller ikke så længe hvert sted som de adelige, men rej ste rundt og så på handel og industri. opsøgte hofferne, studerede skikke og
tradit ioner i de forskellige lande og satte sig
ind i problemer af praktisk og politisk alt.
Den enevældige stat indså efterhånden det
nødvendige i, at borgerne kvalificerede sig
udenlands og begyndte i større og større 0111 fang at yde støtte til rej serne. Under Christian Vis tid blev der fra statens side givet støtte til studier ved pietistiske universiteter.
Mange studerende og videnskabsnmænd rej ste ud med universitetsstipendier. Nogle af
uni versitetets stipendier tog specielt hensyn
til nye videnskabsområder. Det Thottske sti pendium støttede således studerende med
specialer inden for kemi, fy sik og matematik. J slutningen af 1700tallet rettede nordmændene en de l kritik af hele stipendieordningen og specielt det Thottske stipendium,
som de mente forfordel te norske studerende
til fordel fo r danske. Efter at fonden Ad usus
publicos var blevet oprettet i 1765 blev det
økonomisk lettere at komme afsted.
I sit værk har Vello Helk formået at give
enkeltoplysninger af stor væ rdi for personog slægtsforskning, men ogsa at samle indtrykkene i en perspekti vrig fremstilling, der
kaster nyt lys over 1700tallet og de videnskaber, der skabte nyt fundament for den europæi ske udvikling. Hans værk vil givet blive en klassiker.
In grid Markussen
Claus Bjørn. Den Gode Sag.
En biografi om
Christian Ditlev Frederik Reventlow.
343 s. Gyldendal J992. Pris: 348 kI:

Vore opblomstrende Børn. Af Frederikke
Charlolle Revellllow. Oversat af Christian
Benedict Reve ntlow. Udgi vet med efterskrift af Claus BjØrn. 42 s. Landbohistorisk
Selskab 1990. Pris: 48 kr.
Den Gode Sag er fortæll ingen om en stor
dan sker, en af det moderne Danmarks bygmestre. Ordene står at læse i bogens præse ntation af hovedpersonen. Og helt bogstaveligt

begynder forfatteren sin fonælling i den enkle hovedbygning i empirestil på Pederstrup
gods, som Ch.D.Fr. Reventlow lod opføre pa
Lolland. I Revent low-mu seet, der blev stiftet
i 1938 i denne hovedbygning, i ISOaret for
stav nsbåndets ophævelse, fo rmes i dag et
stærkt og tiltalende indtryk af en af hoved personerne bag landboreformerne i Danmark.
Og her finder Claus Bjørn udgangspunktet
fo r sin fortælling i spørgsmålet: »Hvad har
bidraget ti l al skabe det billede og den opfattel se af Reventl ow, der nu er fæstnet ved det
smukke og venlige mu seum midt i det frugtbare vestlollandske landskab?«
Som et smukt bygningsværk frem træder
også bogen om Reventlo\\". Allerede forsidens farveillustration af C.A. Jensens portræt afChr.D. Reventlow fra 1823 giver med
sin fornemme skarphed bogen et monumentalt præg. Bogens indre befæster dette indtryk. Smukke farveill ustrationer og et væld
af sort-hvide fotos ledsager teksten, der foroven og forn eden indrammes af smalle sorte
bånd medens en bred margin giver plads til
små illustrationer og illuslrationstekster.
Som læser behøver man ikke at læse et ord,
før man er klar over, at det er en bog og en
hovedperson som der er blevet satset pa.
Hvem var da denne markante personli ghed, som historikeren Eri k Aarup i 1921 karakteriserede med ordene: ) den ædleste
statsmand, Danmark har fostret«? Det er et
hovedspØrgsmål, som fo rfatteren har ønsket
at undersøge, siden han i 1988 søgte og fik
et treårigt forskn ingsstipendium ved Det humanistiske Forskni ngscenter ved Køben havns Uni versitet, med det formal at udarbejde en biografi over Chr.D.Fr. Reven tlow.
Chr.D.Fr. Reve ntlow var med til at udforme en ny skolepoliti k i Danmark i 1700l"llets sidste årtier og er en af 18 14-lovens
fædre. Som godsejer og leder af landets økonomiske landbrugspolitik er der imidl ertid
mange sider af Reventlows virke. som umiddelbart kan forekomme perifert i en skole hi storisk sammenhæng - og dog. Reventlows
godspolitik, økonomiske tænkning og personlighed h\jrte sammen med hans pædagogiske tanker og skolepolitik. Ku n i dette perspekti v får biografien om Reventlow betydning for skolehistorisk interesserede læsere.
Det skolepoliti ske spiller en klart underordnet rolle i bogen, men til gengæld bibringes

læseren den hidtil mest indgående vurdering
af manden bag de mange initiativer, som han
samlet betegnede »Den gode sag«.
Tro mod sine kilder - mange end nu skjult
for offentli gheden i det store Brahetrolleborgske arki v - gengiver forfatteren det billede, der træder frem ved læsning af den Reventlowske fami lies omfattende korrespondance, administrative skrivel ser, tidens paie·
miske debatter m.v., m.v. Det billede, der
her tegnes, har i hØj grad med opdragelse at
gøre. I virkeligheden havde all, hvad Reventlow beskæftigede sig med, med opdragelse at gøre: Opdragelse af sin vordende
hu stru, opdragelse af sine børn, sine tj enestefolk, sine kollegaer j Rentekammeret og i
centraladministrationen i øvri gt, sine bønder
og opdragelse af landets befolkning. Chr. D.
Fe. Reventl ow var den store opd rager. Som i
den bibelske Hustavlens verden fremstår
han som den kloge hu sfader, der var sig sit
ansvar bevidst. Og han kunne lide at have og
tage an svar, som han mente at Gud havde gi vet ham kræfte r til, og som han en dag sku lle stå ti l regnskab for. Til al lykke var denne
stærke personlighed dybt præget af oplysningstidens moderne pædagogiske tænkning. Derfor fik hans børn en kærlig famili eopdragelse. hvor undervisnin gen blev lagt i
hænderne på moderne uddannede pædagoger. Børnene tik en borgerli gt præget opdragelse mere end en adeli g. De fik tidligt lært
al beherske del danske sprog. På grund af
hans økon omi ske og juridiske uddannelse
havde han lært at se sam menhængen mellem
landets !1konomiske situation og bondestan·
dens økonomiske og juridiske stilli ng. Oplys ning og uddannelse blev nøglen til den
forandring. som han ønskede at medvirke til
for bondstand og stat. Pa dette punkt stod
han i nær forbindel se med sin bror Johan
Ludvig på Brahetrolleborg, og bogen viser,
hvordan brødrenes nogel forskellige hold ninger slog igennem i deres skolepolitik,
specielt på lærerudanne lsesområdet.
Claus Bjørn har været meget tæt på sin
hovedperson og søgt at betragte ham fra forskellige synsvi nkler. Han er ikke ukritisk i
sine vurd eringer, men bogen gen nemlyses af
en forståelse for hovedpersone n og af en dyb
respekt for den urkraft, der synes at være i
dette stærke menneske, der betegnende inden for fami lien blev kaldt den store, stærke
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smed - en urkraft som kunne fa den aldrende godsejer til at tage gummistøvler på og
vandre mil efter mil for at rense godsets
vandløb, så det skadeli ge vand kunne få frit
afløb fra hans marker. Det bygningsværk eller snarere det rum - som denne stærke
smed fik skabt i det danske landskab vis te
sig holdbart. Claus Bjørn viser i kotte træk
sidst i bogen, hvor langt op mod vor egen tid
hans indflydelse har strakt sig.
Med sit værk har Claus Bjørn fyldt rummene på Pederstrup med ånd og perso nlighed, der giver det svar han søgte - en forklaring på museets lyse og venlige atmosfære en del af den Reventlowske pædagogik.
For den, der ønsker at trænge dybere ind i
den Reventlowske fami lies opdragelse af
sine egne børn, har Claus Bjørn i 1990 udgivet en kildeudga\ e af Frederikke Charlotte Sophie Reventlows dagbogsoptegnelser
gennem nogle år. Optegnelserne, der er skrevet på tysk fylder i original 84 blade i kvarLformal. Originalmanuskriptet befinder sig i
Brahetrolleborgs arkiv, medens den danske
oversættelse, der er fore taget af greve Christian B. Reventlow, betinder sig i hans privatarkiv i Rigsarkivet.
l en tid med stor bOrnedfidelighed var
frygten for at miste - forældres e\' ige følgesvend. Det gjaldt også fornemme familier.
Claus Bjørn skriver i sit efterskrift, at af familiens 12 børn døde 3 som små, af A.P.
Bernstorffs 13 børn i to ægteskaber døde 5
som små, og i kronprins Frederiks ægteskab
døde ikke mindre end 6 af i alt 8 btlrn. Også
i Johan Ludvig Reventlows familie døde flere børn. På den baggrund er det forståeligt,
at koppevaccinationen spiller en stor rolle i
Frederikke Charlotte Sophies optegnelser.
Optegnelserne fuldføres ikke. De bli ver brat
afbrudt midt i en sætning, men de giver et
stærkt indtryk af kærlighedens centrale kraft
i opdragelsen af de små.
Ingrid Markussen

J. Cederstrøm, L. Qvortrup,
J. Rasmussen (red.):
læring' samtale' organisation
- Luhmann og skolen.
Ulige Pædagoger 1992, 191 s. KJ: 195.
Skolen står uden for samfundet, og dens
funktion kan netop kun varetages. forså vidt
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den stJr udenfor. Denne provokerende påstand er syntesen af den tyske sociolog og fi~
losof Niklas Luhmanns teori om uddifferentierede selvreferentielle systemer, sammenfattet i begrebet autopoesis.
I den indledende artikel gør Lars Qyortrup rede for Luhmanns teori i relation ti~
skolen og understreger, at Lu hm anns teon
kan opfattes som en kritisk videreudvikling
af 1970ernes kritiske teori om undervisningssystemet.
Han stiller spørgsmålene: Hvad er det for
kommunikativt formidlede processer - mellem børn og lærere. og mellem lærerne indbyrdes - der udgør skolen som lukket system? Hvordan fungerer skolen som selvstændig og fremmedbedstemt organisation.
og hvad er det fo r kommunikati vi formidlede processer - samtaler mellem lærere og
forældre, ledelse af skolen, skolebestyrelsesarbejde - der opretholder og regulerer denne
relative autonomi?
I bogens anden artikel behandler Qvo~
trup skolen som kommunikation og organt:
sation og introducerer nogle grundbegreber 1
Luhmanns teoretiske univers. Som grundlag
herfor trækker han en idehistorisk linie tilbage til renaissancen, hvor den norditalienske
filosof Giovann i Pico delia Mirandola formulerede tanken om, al syndefaldet er
grundlaget for menneskets frie vilje og dermed i Luhmanns begrebsverden en funktio.n
uddifferentiering af mennesket. Kommun~
kation kan danne bro mellem selvreferenttelle personer ved hjælp af aha-oplevelser og
dermed skabe en vellykket selvlæring.
Men hvordan skabes denne aha-oplevelse? Hvordan skal undervi sningen organiseres for at danne et frugtbart udgangspunkt
for selvlæring? Det behandles mere indgående i de fø lgende to artikler. Jens Rasmussen frem hæver, at læring bygger på tidligere læring. Eleven former selv det, der
skal læres. I undervi sni ngen må læreren derfor forsøge at rekonstruere elevens konstruktioner for at sandsynliggøre. at undervisningen har en chance for at opnå den ø~ 
skede effekt. Denne forestilling er vel i Sln
grundform så gammel som Sokrates, men
kobles her til aktuelle elevforudsætninger.
John Cederstrøm behandler i lyset af Luhman ns teori spørgsmålet om den åbne, ligeværdige samtale i relation til tanken om luk-

kede sociale systemer. Habermas' koncensusskabende teori står her over for Luhmanns
relativistiske systemteo ri. En af de grundlæggende forskelle er, at Habennas opstiller et
normativt mal for sam talen, neml ig at det er
muligt at udvikle et bedre samfund i kraft af
den rationelle samtale. Denne normmi vitet
vedkender Luhmann sig ikke. Med E.L. Dales ord ser Luhmann det sadan, at evolution
forudsæ ner rationalitet. men samtidig skaber
den uløselige problemer for rationel løsning
og dermed mulighed for fortsat udvikling.
Jørgen Gleerup bidrager med en di skussion af I990ernes skol e som et autopoiesis system. I modsæ tning til Luhmann, der antager at skolens uddifferentiering allerede
fandt sted i liden mellem 1650 og 1800, mener Gleerup al dene først sker i Danmark i
løbet af I 950erne og I960erne. Først da blev
landsbyskolen opgivet og skolen matte overtage flere af fami liens og det nære samfunds
funktioner. Med udgangspunkt i de overvejelser. Gleerup har redegjort for bl.a. i bogen
Opbrudskultur, beskriver han hvordan skole n har udviklet sig fra at være stærkt central styret - en mekanisk hierarkisk kultur hen imod en opbrudsk ultu r, dvs. en decenIral struktur, hvor der stilles ny forventninger lil både ledelse og lærere. Opbrudskulluren skaber ofte uklarhed om væ rdier og kan
overbelaste læreren. Målet må derfor i
I 990erne "ære at lade sig inspirere af autopoiesis, og dermed åbne for styring ved
hjælp af kultur fo rstået som insti tutionsetik.
Nar organisationerne ikke oplever sig som
lu kkede og se lvrefererende systemer, bliver
de ifølge Gleerup gode til at finde på undskyldn in ger, valutakurser og uky ndi ge politikere. Men det ma være centralt for skolen
at blive bevidst om, hvordan man sys temin ~
ternt bør forholde sig til ydre forho ld. Skolen skal ifØlge G leerup hverken være traditi~
anen s, videnskabens eller erhvervslivets
skol e, men være si t eget system og koncentrere sig om at di sk utere barnets liv og frem~
tidsmuligheder i stedet for at gå efter mere
mål bare former for succes i taksametertider.
l bogens sidste kapitel får Luhmann selv
ordet om barnet som medie for opdragelsen.
Denne tekst kan opfattes so m referenceramme for tolkningerne i de øvrige tekster af uddifferentieri ngen af autonome, operativt lukkede funkti onssystemer.

Læring, samtale og organisation bringer
provokerend e og igangsættende synspunkter. og helt i Luhmanns and \"il den sikkert
virke styrkende på lærerens selvreferens.
Qvortrup sammenfatter sine erfaringer med
læsning af Luhmann saledes: Først er han
fremmedartet - intet sy nes at have mening.
Så melder der sig en forsigtig fascinat ion enkelte elementer synes at sige noget. men
går man ind på dem synes meget andet at
bli ve revelomkuld. Endelig melder forslåelse n sig, og bagefter ser ingenting ud som før.
Bogen vi l kunne få gang i diskuss ionen i
enhver pædagogisk studiekreds og også inspirere skolehistorikere til at an lægge nye
synsvinker fx på forbindelsen mellem læring
og skolereformer.
Harry Hmle

Gunnar Riehardson (red.):
Ett folk borjar skolen,
Folkskolan 150 år 1842-1992.
Almiif1na F6rlaget, Stockholm. /992,
Med økonomisk støtte fra den svenske riksdag er den ne fornemme bog udgivet i forbindelse med Sveriges folkeskoles ISO års
dag i 1992, Uundgåeligt sammenligner man
som dan sker den svenske bog med \ '01' til s,·arende fra 1989 »Et folk kom i skole«.
Bortset fra titlen - den danske var den fikseste - må man indrømme, at svenskerne har
gjort det bedst. Bogen er dobbelt så stor som
vor, antallet af medarbejdere er 3-4 gange
stø rre , og deres fagli ge kvalitet er i top. og
billedmaterialet er fremragende.
Ja, billederne er så gode, at ens første indtryk ved gen nembladning og kikken billeder
egentlig allerede gav et godt og næsten dækkende indtry k af svensk skoles udvikling.
In gen dansk skol ehistorie har præsteret et
tilsvarende kvalificeret illustrationsmateriale. En af grundene hertil er uden tvivl den
økonomiske. Tilsyneladende er intet sparet
for at fremskaffe det bedste og i fornem kvalitet. men meget tyder også på, at de »hinsidas« har flere kilder at øse af, end vi har.
Et par kapiteloverskrifter kan give smagsprøver på bogens indhold. »Tidsånd og skolekundskaber« er et eksempel på, hvordan
samfund et og skolen spiller sam men i en given periode. »Arbejdsformer og arbejdsmetoder« er et pædagogisk lærestykke. »Hel og
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ren, frisk og stærk « giver skarpe billeder af
de skoJesociale ordn inger. Et kapitel. som
jeg naturligvis kastede mig særli gt over, hed
»Læreren i skolen - uddannelse og erhvervsambitioner«. Her fremmanedes billedeLaf den halvstuderende seminari st. Vc!jen
til folkeskoleseminarium og virke i folkeskolen var længe et sidespor i svensk dannelseshi storie, skriver Sixten Marklund i sin
karakteristik af denne halvdannede, der
»Ii geso m kartofler kan spises til al1«, som en
svensk spøgefugl har sagt. En spinkel kritik: Denne beskri velse burde væ re fulgt op
af en lidt klarere beskrivelse af den nyeste udvikling i uddannelse af svenske folkeskol elærere med reformerne i slutningen af
I980'erne.
Men kritisk kan man ellers ikke Lillade sig
at være over for så sm uk og lødig en bog.
Også danske lærere og skolehistorisk interesserede vil kunne glæde sig over svenskernes jubilæumsbog - uden at blive misundelige.
Tage Kampmallll

Per Salling: Kom ihu hvad en levetid er,
Bogen om forstander
Søren Hansen Salling.
Borgens Forlag, 1992. 283 s. il/. kr 250,00.
ISBN 87-418-6650-9.
Opvækst i Sønderjylland i et fattigt, men nati onalt og religiøst stærkt engageret hjem.
Lærereksamen fra Tangs Læreranstalt del senere Blaagaard Seminarium - lærer i
Åbenrå, men efter 1864 nødt til at forlade
byen p.g.a. udtal elser i histori eundervis ningen imod slesvig- holstenismen. Landsbylærer, højskol elærer, grundlægger af Lustruph olm høj skole, der senere udvides med
mej eriskole.
Det er meget kort de ydre rammer for
Søren Hansen Sallings li v fra hans fødsel i
Troldal sommeren 1842 til hans død i Ribe i
januar 1918.
Pcr Salling er j Rigsarkivet gået pa opdagelse j arkiverne fra KultuslUndervisningsog Udenrigsministeriet, Tilsynet med Højog Landbrugsskolerne, Udva lget for Folkeoplysn in gs Fremme, og han har der og i
Landsarkivet i Abenr:'! samt Det Kongelige
Biblioteks håndskriftssamling i privatarkiver ge nn emgået alle bevarede breve fra Sal-
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Jing, Iigeosm han har haft adgang til forske lligt materiale i famili ens eje.
Kombineret med Søren Sall ings egne
skrifter, samtidige av is- og tidsskriftartikler
og senere fremkomne fremstillinger om
SØnderjylland, højskoler og dansk mejeribrug bli ver han i stand ti l al tegne et portræt
af oldefaderen , Søren Hansen Salling, og
med dette portræt får vi :1dgang til et ki ldemateriale, der er interessant også i skolehistori sk henseende, og som i noge n grad ni.der bod på, at der ikke er bevaret et arkiv fra
Sallings højskole, Lustrupholm, der senere
blev flyttet til Ribe under navn af Ribe Mælkeri- og Højskole.
Med den udstrakte brug af citater fra disse
kilder far vi et godt billede af Sallings stadi ge kamp med danske myndigheder om anerkendelse og dermed følgende bevillinger og
med de tyske myndigheder på grund af hans
nati onale arbejde, og de r bH ver på denne
måde fremdraget ikke tidligere offentli ggjort stof, som har interesse også i andre
sam menhænge.
SØren Hansen Salling fortæll er j et brev lil
Ludvig Feilberg, at han som seksarig overværede tyskemes arrestation af faderen, og
at dette gav ham et uud sletteligt had til tyskere , og alt hvad der var tysk, men samtidig
en li ge så uudslettelig kærlighed til alt
dansk.
Kampen mod germani seringen og for bevaring og udbredelse af danskheden i Søndeljylland efter 1864 bliver bestemmende
for hele hans senere li v.
På Tangs seminarium mød er han grundt\" igiani smen, som han også bli ver optændt
af, han kommer gennem bl.a. Ernst Trier,
der er lærer på seminariet i forbindelse med
nogle af pionererne inden for dansk højs kolebevægelse, og bliver selv en del af den.
Det vi lle føre for vidt i denne anmeldelse
al give en detailleret gen nemgang af bogens
indhold. Søren Hansen Salling arbejder po
mange fronter. Han fo rsøger at oprette danske frisko er i Sønd erjylland, han arbej der
for en støtteforenin g, der skal indsa mle penge lil det danske arbejde syd for grænsen. I
sine feri er holder han foredrag og besøger
danske kredse i Sønderjylland, og på sin højskol e skaffer han unge sønderjyder mulighed for grati s ophold. Da besøget af danske
foredragsholdere vanskeliggøres, tager han

ini ti ativ til oprettelse af historiske læsekredse. der bliver forløber for Historisk Samfund
for Sønderjy lland.
I 1892 er han init iativtager ti l dannelse af
Nordslesvigs Skoleforening, der senere bliver til Sønderjysk Skoleforening, omend
han som »udlænding« ved det stiftende
møde må holde sig i baggrunden.
Hans højskole. der fra starten først og
fremmest blev brugt i den sønderjyske
kamp, ender med at blive en mejeriskole i
kamp med Dalum og Ladelund. Dens særkende bliver, at den ved siden af faguddan ne isen lægger lige sa stor vægt på højskolepræget. på elevernes almene dannelse. Og
det er vel karakteristisk for Salling, at han
med denne højskole går ind i en agitation for
fagbevægelse og kvindesag i kampen for undermejeristerne og mejerskerne.
Et kapitel er viet Sallings skri vebogssystem . Per Salling anfører, uden at det vel
egentlig er dokumenteret, at nogle bemærkninger fra ministeriets ti lsynsførende, Matthias Steenstrup, om skriveundervisningen er
den direkte årsag til, at Salli ng giver sig i lag
med dette, og så går han grundigt til værks.
Han nøjes ikke med at lægge støn·c vægt på
skriveundervisningen, men udarbejdet et
skrivebogssystem baseret på lodret skrift og
med benyttelse af »den amerikanske håndstilling«, hvor penneskaftet placeres mellem
pege- og langfinger, stottet af tommelfingerens yderste led og med hånden hvilende på
de sidst to fingre. Disse to ting skulle medvirke til en bedre arbejdsstilling og dermed
modvirke skrivetræthed. Han støttes i dette
bl.a. af skoleoverlæge Axe l Hertel. systemet
anbefales af kendte skolefolk som Starckc.
Sofus Bagger og Ingrid Jespersen.
Hans kurser på seminarier og på Statens
Lærerhøjskole far stor succes. Men en opbakning i min isteriet kniber det med, når han
søger om økonomisk støtte til udgivelse eller ti l kurser.
Dog fik han efter nogen tid og efter sel v at
have bekostet trykning af systemet besked
om, at skrivebogs systemet vi lle blive optaget »)på Listen over de af Ministeriet anbefalede Undervisningsmaterialer til Bru g i FoJkeskolen« - og dermed kunne han på omslaget af hefterne lade anbefalingen trykke.
Dette skete efter anbefali ng af ministeriets
konsulent Soph us Sø rensen. Hans efterføl-

ger, professor N.A. Larsen, der er modstander af lodret skrift foreslår med et notat i
skarpe vendinger at den ne godkendelse tilbagekaldes, men underkendes af kontorchefen. Han får dog »re\·anche« nogle få år senere, i efteråret 19 13. Denne gang bliver den
endelige meddelelse til Salling om, at anbefalingen tilbagekaldes underskrevet af ministeren, S. Kejser-Nielsen. Den anførte begrundelse er dels et ministerielt cirkulære fra
19 10, hvor det frarådes at anvende stejlskrift
i skolerne, og dels den formelle, at Salling
har ladet anbefal ingen trykke også i hefte 6
og 7, selvom de ikke inden da har været forelagt i minsiteriet. Den reelle baggrund er,
som Per Salling dokumenterer, politisk .
Udenrigsministeriet har fremsend t en tysk
klage over indholdet i hefte 6, hvor fø rste
strofe af »Det haver saa nyeligen reg net« og
linierne »Sønderjylland vundet - det er Danmarks Maal« optræder som skriveforskrift. I
7. hefte gæ lder kritikken uddrag af taler af
H.P. Hanssen, Hans Kruger og Lau rids
Skau samt en gengivelse af Pragfredens §S
om folkeafstemning. Og begge hefter bærer
påskriften : »Anbefalet af Kultusministeriet« . Det er forståeligt, at både Kultusmin isteren og ministeriets konsulent handler hurtigt og meget bestemt, når man tager i betragtning, hvi lke ubehageli gheder den tid ligere Kultusm inister, Jacob Appel, og den
selvsamme konsulent kort forinden havde
haft i forbindelse med en parallel sag, en
klage over anbefali ng af professor 0stergaards bog: »Ungdommens Bog om vort
Land« (se Vagn Skovgaard-Petersen: Skolebogsci rku læret af 1914 - baggrund og perspektiv. I: Iversen, Prange og Rambusch:
Festskrift til Johan Hvidtfeldt, Kbh . 1978),
og SaiIings skrivebogssystem har utvivlsom t været med til at give det sidste skub ti l
fremkomsten af dette cirkulære.
Bogens titel er hentet fra den sentens, som
Salling kort før sin død i 19 18 valgte som
indskrift pa sin gravsten. Det er et ci tat fra
salme 89, hvor salmisten begræder Israels
skæbne efter kongedømmets fald. og Per
Salling har utvivlsomt ret i, at va lget må ses
som et udtryk for bitterhed over det sønderjyske folks skæbne og over ikke selv at skulle få lov at opleve den forandri ng, som
Søren Hansen Salling forudså efter Tysklands nederlag i krigen.
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Bogen er velskrevet og gennemillustreret.
Den er forsynet med noter, personregister og
et appendix med en oversigt over virksomheden på Lustrupholm og i Ribe, samt oversigt over de amoendte kilder.
Christiaf! GIeIIstrup

HF 25 år 1967-1992.
Udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening / 992. 65 sidel:
Endelig fik HF sin historie. Anledn in gen var
uddannel sens 25 års dag. Initiativet kom fra
GL. hvis uddannelse HF jo også blev - efterhånden.
Den lille bog består af to dele. Første del
er den historiske, anden del er en artikelsamJin g. som snarere peger fremad end ser tilbage. Denne anmeldelse handler kun om første
del.
GLs uddannelsesudvalg har været så kloge at overlade opgaven til to meget erfarne
fo lk inden for HF, rektor Ejvind Jensen og
studielek tor AIlIleIise Reiermann , som begge
var med lige fra starten i 1967 på det, der
dengang hed Statens Kursus til Højere Fo rberedelseseksamen, nu Frederiksberg HFkursus.
Ti l forhistorien om HF har de søgt oplysninger hos de to tidligere undervisningsdirektører Sigurd Høyby (gymnasierne) og
Hans Jensen (fol keskole og seminarier), daværende fuldmægtig i UM Bodil Dybdal og
hos undertegnede, dengang seminariereklor
og formand for Dansk Seminarieforening.
Vi fire var på forskellig måde med i den forhistori e, hvis dynamo så afgjort var undervisningsminister K.B. Andersen. Kildematerial et vedrøende HFs tilblivelse er sparsomt.
Nu blev nogle huller fyldt ud, mens der endnu var »overl evende«, som kunne berette.
An nelise Reiermann (AR) og Ejv. Jensen
(EJ), har delt opgaven mellem sig. AR har
skrevet afsnittene: Forspillet til HF. Dagligdagen begynder på HF og Relationen mellem HF og gymnasiet. EJ har taget sig af to
afsni t: Studieplansudvalget og Revisioner.
Den uddannelsehistoriske interesse må
vist saml e sig om tre punkter:
I. Hvord an fik K.B. Andersen forandret det
snævre oplæg fra læreruddannelsesudvalget med forslag til et 2-arigt forberedelsesku rsus, som kun sigtede mod scminari-
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et, til den åbne uddannelse, som HF virkelig blev?
2. Hvorledes blev det muligt politisk og i
forhold til de politisk magtfulde lærerorgani sationer at etablere en ny gymnasial
uddannelse, og hvordan kunne det ga. så
hurtigt?
3. Hvorfor blev HF - gymnasiets grim me
æll in g - en succes?
Bogen giver gode og fyldige svar på alle tre
sp ~jrgsmå l. De to forfattere er beskedne.
hvad angår egen indsats - og det er der bestemt ikke grund til - og de er på samme ti d
grundige i deres søgen efter svar på spørgsmål og engagerede i »sagen«.
Mht. pkt. l er det lykkedes for AR gennem interview med de førnævnte implicerede, ved studier af K.B. Andersens private,
efterladte papirer og ved kyndig læsning af
Folketingets forhandlinger at afdække flere
slør over begivenhedsforl0bet og samle de
mange brikker til en mosaik. Hun nævner, al
ta nkerne om et alternativ til gymnasiet korn
på et gun stigt tidspunkt politisk set. Ordfø rere for de traditionelle »skolelovsparti er«
S, R og V greb straks tanken om et nyt kursus og advarede mod kalkering efter gym nasiet eller stud enterkursus. Slagordene »åben
nedad « og »åben opad« blev lanceret. Del
gik nemmest med det første. Realeksam en
eller afgangsprøve fra l O. klasse blev det
uformelle adgangskrav til kursus. Med åbnin ge n opad lå det tungere. Lærersemiarier
var pr. definition aftagere, men alle de andre,
de »finere« uddannelser, ville de modtage
denne ukendte og ikke deklarerede »vare«?
Politisk ventede man klogeligen med at ytre
sig for manifest om dette. Og liden ordnede
det.
Seminarierne affandt sig (lidt tvu nget derti l, kan jeg tilføje) med at miste monopolet =
de gamle præparandklasser. Men det første
år fik Il seminarier og kun 4 gymnas ier et
HF-kursus , og samtidig begyndte Statens
Kursus som selvstændig[ kursus. I dag er
bi lledet ændret afgørende, fortæller AR. Der
er nu 8 1 to-årige HF-kurser, hvoraf 68 er
knyuet lil et gymnasium (og kun 5 til lærerseminarier). Udvikli ngen har altså væ ret
ganske klar.
Politisk var der ingen problemer med en
ny gymnasial uddannelse. viste det sig meget hurti gl. Men hvordan med lærerorgani-

sationerne og først og fremmest GL? GL var
forbavse nde pass iv. Bogen kan bogstaveligt
talt intet fortælle herom. Havde GL ingen interesse for HF? Først da det i januar 1967 over Ih ar efter lo vens vedtagelse - blev bestemt, at uddannelsen skulle høre under
gy mnasiedirektoratet i VM, tager GL uddannelsen til sig. Men varm var interessen
ikke. kan anmelderen so m samtidig organisationsvidne udtale.
Fra september 1966 til januar 1967 arbejdede studieplansudvalget under højtryk på
planerne for HF. Aldrig er en uddannel seslov blevet udfyldt så hurtigt og så kvalificeret. Det meste af del første stof holdt i
næsten 25 år! EJ, som var medlem, beretter
om det lille, meget effektive 8-mandsudvalg
med entusiasme og medl even. So m tilval gsskol e- og fo rsøgsskolemand var han her i sit
es uden anel se om, at han det følgende år
ville være rektor for det nye statskursus. Beskri velsen af arbejdet i udvalget og om de
pædagogiske ideer bag arbejdet er ikke fortalt bedre andetsteds. Hvorfor blev HF en
succes?
AR skriver i afsnittene om Relation mel lem HF og gymnasiet meget åbe nhjertigt om
problemerne med det »nye barn«. Ordret lyder det et sted: »]a, HF er blevet opfattet og bliver det sine steder stadigvæ k - som en
slags skifting«. Det er godt, at der er nogle,
der tør sige sandheden om denne sag og endda i en GL-publikation. AR skriver ikke, at
HF blev en succes af den grund. Men noget
af forklaringen li gger måske alligevel i den
problemstilling.
HFs anderledes hed, dens ikke-gy mnasiale
præg blev en sty rke. Til valg i stedet for
grendeling, store skriftlige opgaver i stedet
for megen lektielæsning, ingen årskarakterer, men opfordring til selvvirksomhed og
ansvarlighed var altsammen med til at appellere til gy mnasiefremmede eller gymnasieangste unge, so m for resten i mange
tilfælde ikke var så unge længere. Her fandtes en uddannelsesreserve. AR fortæller
også om, hvord an HF kom til at inspirere
gymnasiet og viser hen til gy mnasiereformen. At pigerne/kvinderne så blev de fles te
på HF, matte man tage med.
Også den ændrede lærerrolle behandles.
Der stilledes ny e og andre krav til HFlæreren. AR næv ner ikke, at rolleskiftet

for den lærer, som samme dag underviser
i Ig i første time og i Ihf lige efter, må
være enormt. Men det ligger impl icit i afsnittet.
Meget andet kunne drages frem fra denne
historiske beretning. Læs den selv alle gymnasielærere! Tak til GL for initiativet og applaus til AR og EJ for kyndig og engageret
førerskab gennem den hidtil uskrevne hi storie om HF.
Tage Kampmann

T. Morsing: De ansete Mænds
Fagforening (Dansk Ingeniørforening
1892-1992).
Teknisk For/ag (1992).224 sider, il/.; pris
kl: 140,00 ind. moms.

Et jubilæum er en udmærk et anledning til at
sammenfatte noget om en institution. Vort
kendskab til mange skolers hi storie skyldes
ikke mindst de publikationer, der er udgi vet
i forbindelse med et jubilæum. I 1992 fyldte illgeniØljorening en 100 år, hvilket bl.a.
blev markeret med udsendelse af denne
bog.
Den polytekniske Læreanstalt blev oprettet i 1829. Omkring dette år var der i betydni ngsfulde kred se stærk modstand mod interessen for naturvidenskab. Mange bøger
og artikler udkom med argumenter for og
imod naturvidenskabernes indførelse på den
lærde skoles fa gplan. Grundtvig ansa således »Fys ikkens videnskabelige Studier og
højere Vurdering, især den eksperimentale.
der ender sig i Mekanik, for et Tegn paa Videnskabelighedens nære Grav«. H. C. Ørsted
- grundlæggeren af Læreanstalten - kaldte
Grundtvig for »et indskrænket Hoved«. Og i
SØren Kierkegaards dagbog kan vi fi nde følgende: »Med Naturv idenskaberne kan det
slet ikke hjælpe at indlade sig. Man står der
værgeløs og kan aldel es ikke kontrollere.
Forskeren begynder straks at adsprede med
sine Enkeltheder, nu skal man til Australien.
nu til Maanen, nu ned i en Hule under Jorden, nu Fanden i Vold i Rpven - efter en
Indvoldsorm, nu skal Teleskopet bruges, nu
Mikroskopet: Hvem Satan kan holde det
ud«.
Siden har fagene faet større statu s.
Bogens forfatter, som i mange år har været chefredaktør for bladet ingeniØren, dra-
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ger i bogen mange interessante ting frem;
eksempe lvis ISOD-tallets største miljøskan dale herhjemme, da politikerne modsatte sig
Københavns kloake ring. Hidtil mindre
kendt stof handler om ingeniører under besættel sen - såvel de, der kæmpede i modsta nd sbevægelsen, som de, der gik tyskernes
ærinde.
I ISDQ-tall et udgjorde ingeniørerne sammen med teologerne en pæn del at underviserne i naturvide nskaberne og i matematik i
den lærde skole. Fra I 960'erne har gymnasieskolen også benyttet sig af ingeniørerne
som undervi sere i de matematiske og naturviden skabeli ge discipliner.
Bogen indeholder primært organ isationshi storie, men også en del kultur- og uddannelseshi storie. Derfor et par ord herom i
denne rubrik.
Børge Riis Larsen
Henrik Nordbek: Fra pen til pc.
Handelsundervisning i Grenaa i 100 år.
Jolmsell O!f\'et, Grell(la, 68 sider.
Grenaa Handelsskole hører til den anden
bølge pil ca. 30 skoler. der opstod i 1880' erne og i I 890'ern e.
Den første bølge var den , der fulgte umiddelbart efter lauge nes ophævelse, og det
skete i det øjeblik. da næringsloven af 1857
tnidte i kraft i fuldt omfang i 1862. Det drejer sig om ca. 15 skoler i de større byer.
Bogen er skrevel aF skolens mangeårige
hi stori elærer. Henrik Nordbek. Den er ikke
så lang, men gedigen. velillustreret og vel dokumenteret. Det sidste så vi dt det har kunnet lade sig gøre på grund af en arkivbrand i
191 9 - beg iven heden er skildret virkningsfuldt i teksten.
Nordbek skrider kronologisk frem, og
som vanligt gør han det med en bredere behandling af stoffe t, jo mere han næn ner sig
nut iden. Han er fagmanden. der forstå.r at
skildre den lokale udvikl ing i Grenaa og på
Dj ursland i lyset af den generelle histori ske
ud viklin g. - undertiden med en ironisk kommentar (s. 16,21 ).
Man bemærker, at Grenaa skill er sig ud
fra den øv ri ge handel sskoleverden ved ilt få
handel seksamen Så sent som i 1968. Handelseksa men var et etårigt sam let skoleforløb. inden den unge indgik lærekontrakt - i
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modsætning til handelsmedhjælpereksamen,
hvonil underv isningen blev givet i læreti den.
Handelseksamen blev afløst af EFG i
1978. Før dette år havde enkelte udval gte
skoler prøvek0rt EFG-undervis ningen.
Her var Grenaa til gengæld pa førstehol det - levende og morsomt skildret. Ikke
ufortjen t er forstander Grønborg i denne
sammenh æng helten - en rolle han delvi s
beholder bogen ud.
Et par inkonsekvenser: på side 16 er man i
vil drede med forstande r H.Chr. Christensens
oprin delige stilling. Var han kommunelærer,
såda n som tek sten anfører, eller var han
lærer på den private realskole, sådan som
der står ibilledsteksten?
P& personalebilledet side 50 angiver billedteksten personerne i modsat rækkeføl ge'
En bog so m denn e skal kunne læses af
folk, der ikke lever i skolen s verden til dagli g - skol en forstået i videste forstand - og
det fo nn ål opfylder den fuldt ud. Nordbek
får sagt en del præcise ting især til di sse læsere. Det drejer sig frem for alt om handelssko lens placering i dagens skolebillede
(godt eks. s. 26).
Bogen er som sig hør og bør et lokalt produkt: John sen Offset, Grenaa. Solid traditionel tilrettelægning, næste n kvadratisk format, tospa ltet med fast bagkant og god bi lled gengivelse.
Fl. Lind Hansen
Per Boje og Jørgen Fink:
Mesterlære og teknisk uddannelse
i Danmark 1850-1950.
Artikel i Erhve rvshisrorisk Årbog 1990, side
/25-/4 9.
Ovennævnte artikel er en bearbejdet dansk
version af en engelsksproget al1ikel . der
blev præsenteret pa den 17. internationale
historikerkongres i Madrid 1990.
At den i kraft af sit emne står i Erhvervshi stori sk Årbog er sådan set log is k nok, men
da denne årbog næppe er alle skol ehi storisk
interesseredes normallæsning, får den nogle
ord med på vejen her!
Artiklen g iver nemlig på sine 25 sider en
fortræffelig oversigt over håndværk s- og in -

dustrilærlinges toeretiske uddannelse i peri oden.
Først skildres næringslovens konsekvenser for den gam le laugsforpligteJse tiilærlinges oplæring. Derefter hæftes gennemgangen op på lærlingelovene af 1889, 1921,
1937 og 1956,
Undervejs beskrives elevernes elementære kundskabs problem: kunne de læse,
skrive og regne godt nok?
Tegneundervisningen agtedes fra starten
højt, da en håndværker skulle kunne levere
og aflæse en tening.
Skolerne bredte sig helt ud j landdistrikterne, hvor undervisningen la i hænderne pa
folkeskolelærere og lokale håndværkere.
Interessant er påvisningen af, hvordan det
industrielle gennembrud ikke i nævneværdig grad ændrer undervisningens indhold.
Den var fortsat håndværksorienteret - selv
for industriens faglæ rte. For industriens nye
tillærte var der derimod j lang tid ingen form
for undervisning: Førs t med 1921 -lo\'en sker
der en ændring, som afspejler den indtrådte
specialisering på det tekniske område - men
da ha\'de industriens bidrag til nationalindkomsten været større end hilndværkets siden
1903 og fra 1916 endda 50',0 større'
I skildringen sammenlignes udviklingen i
England, Tyskland og Danmark . Alle tre steder anerkendes arbejdsgivernes ret til at lede
og fordele arbejdet. men organisationernes
indbyrdes forhold og disses forhold lil statsmagten opviser store forskelle. Det fik afsmittende virkning på lærlingenes uddannelse.
Ubeskedent må man sige, at de danske
lærlinge stod sig bedst. Del fører frem til følgende konklusioner:
l. uddannelsen i Danmark glider fra at have
\'æret håndværksbetonet ganske langsomt
over til at blive industriorienteret;
2. statsmagten inddrages, men med arbejdsmarkedets parter som tilrettelæggere af
undervisningens indhold;
3. teoretisk og praktisk uddannelse integreres i stigende grad.
Artiklens noter rummer gode henvisninger
til international og dansk almen litteratur om
emnet, men man skal ikke her vente at finde
henvisninger til bøger om de enkelte skoler
f.eks. jubilæumsskrifter o.lign.
Fl. Lind Hansen

Rud Kjems, Knud Erik Jacobsen,
K. Miltersen og H. Eriksen (red.):
Degnekår - Nordsalling og
Sydsalling lærerkredse 1841-1991.
Udgivet af NOf{isaJling og SydsaJling
Lærerkredse. NordsaJling og SydsaJling
Lærerkredsesforlag, Skovvej 6, 7861 BalJing.

I fællesskab udsendes denne lille jubilæumspublikation i anledning af de to nu adskilte
lærerkredses 150 års jubilæum.
Tirlen - Degnekår - henviser til, at bogen
tager udgangspunkt i degnes og læreres vilkår og ikke så meget i lærerkredsenes historie. l forordet nævnes, at lærerkredsenes hi storie ikke kan adskilles fra skolens historie.
og dermed heller ikke fra den folkelige kulturhistorie. Denne pås tand bliver belyst i
Jens Overgaards (fmd. for Sydsalling Lærerkreds) artikel. Han giver en kort gennemgang af kredsenes arbejde udfra forhandlingsprotokoller og andet protokolmateriale.
Det er værd at bemærke, at han gør opmærksom på lærerkredsens forand ring fra primært
at \ ære en fagl ig forening til at bli\ e en fagforening. En proces, som fandt sted fra begyndelsen af 1970' eme, og som for mange
læreres vedkommende har givet identitetsproblemer med hensyn til at sk ulle betragte
sig som lønarbejder. En udvikling som givetvis har haft betydning for, hvorledes
læreren almindeligvis blev opfattet.
Gode artikler er Knud E. Jakobsens:
»Degnekår<~, Kalling herreds skolelærerbibliotek« og »Lad den være, som kaster den
første sten«. Læreren som den folkelige ku lturformidler nævnes flere gange og eksemplarisk belyst i artiklen om skolelærerbibli oteket, som stiftes allerede 2 måneder efter
lærerforeningens stiftelse, idet 20 lærere
stifter læseforeningen, og heraf var de 16
ogsa blandt lærerforeningens stiftere. Love
og vedtægter giver ligeledes indt ryk af. hvad
der ansås for at være væsentl ige bøger til
biblioteket, idet der)}- skal yælges saadanne
skrifter som angaae
a. Skolefaget, b. Almuelovgivningen, c.
Agerdyrkningen, d. Tjene til Sindsopmuntring, hvorved forstaas Skrifter af Histori sk
Indhold. Rejsebeskrivelse etc., e. Periodiske
Blade og Tidsskrifter, hvoraf holdes 4
Exempl. af hvert. (side 33).
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Sæ rdeles læseværdig er også K. Miltersens artikel om: )~ Lærerud da nne l sen: at danne tarvelige og nøjsom me lærere«; den giver
en kOrl gen nemga ng af synet på læreres uddannelse og mu lighederne for at få en godkendt læreruddannelse fra 184 1, og den relaterer til det lokale område. F.eks. gør forfatteren opmærksom pa, at i 1841, hvor
Blågård Semin arium kunne fejre 50 års jubilæum, var der af de 37 lærere i Salling og på
Fur kun J 7, som havde gennemgået en se minarieuddan nclse, og at det øjensyn ligt er
takket væ re dem, at Sall ing Skolelærerforening bli ver sti ftet i 184 1.
En god lille bog med ki ldehenv isninger
og noter, men med slagside til første hal vdel
af perioden. Næs te udgivelse kan udmærket
dann e en fortsættelse.
In ger Sclllllt~ Hansen
Ingrid og Kaj Schmidt: Sognets Stolthed.
Skole i Billund i 100 å r. Udgivet af
ElIggårdsskolell, Bil/u"d, 1990. 137 s. Kr.
148.00.
Bogen med de n smukke titel er en sm uk bog
i fo rn emt udstyr, udgivet med støtte fra bl.a.
Ole Kirks Fo nd. Indholdet lever godt op ti l
udstyret. Ingrid og Kaj Schm idt har red igeret og ill ustreret bogen med dygt ighed, og de
har selv skrevet langt størstedelen af de n.
Ved arki vstud ier har de fundet mange dokum enter om skole ns start og ældste tid, og
en de l af dem er gengivet i bogen. Hovedvægten er dog lagt på arhundredets sidste
ha lvde l. Det gør ikke bogen mindre spæn dende. Hele tiden sørger redakt ørerne for, at
de store lini er i skolehi srorien trækkes op.
De r fortæll es om skolens bygn inger, herunder også om deres rengøring og om de
vellyk kede bestræbes ler for bevarelse af den
gam le skolebygning, so m er blevet overd rage t til Lokalhi storisk Arki v. På 15 sider fo rtæ ll es om undervisn inge n. og her begy ndes
med den ind byrdes undervisning i den skole,
Bi llu nd dengang hørte ti l. Del er fint , al en
hel undervisningsplan fra 192 1 er gengi vel.
Det er nok va nske ligt at skaffe opl ysninge r
0 111 undervis ningen ud over sådan noget som
underv isningsplane ns bestemmelse r. En væsentli g grund er sikkert, at vi lærere går meget still e med, hvad vi laver. Kun store pionerer har mod til at udbrede sig om det.
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I øvrigt omtales skolelederne, og der er en
omfattende liste over lærere, der har vi rket
ved skolevæsenet. Der fortæll es om skolevejen, buskørse l, elevråd, elevblad, sko leb lade,
frikvarter, legeplads, rygning, skolebi bliotek. skolelæge, sundhedspleje, skoletandpleje. specialundervis ning og en de l andet.
Der er et udmæ rket afsnit o m samarbejdet
omkring sko len. Også om den nye skole i
Billund og om ungdomsskolen fortæll es der.
Et væ rdi fuld t afs nit er nogle sko leerindringe r af tidligere lærere og elever, som på
opford ring er skrevet ti l bogen. Ti l disse er
kn yttet en fi n lill e artikel af Kaj Schmidt om
holdningsprægede overvejelser om undervisningen. Den viser, at i hvert fald den ene
af redaktørerne ikke bare har fort iden, men i
hØj grad også fremt iden i tankerne, og at han
gør sig kvali ficerede og engagerede tanker
om den. Også sko leinspektøren ved Enggårdsskolen har en artikel, hvor han reHer
bl ikket fremad.
Der er tydeli gt lagt væk på, at bogen først
og fremmes t skull e være et stykke lokalhistorie. De n er ikke tænkt som en eksempli fi cering af den generelle skolehistorie, men
som det udmærkede lokalhistoriske arbejde,
den er. viser den naturli gvis ogsa en brik af
den brogede mangfoldighed, som bi lledet af
skolen i Danmark bes tår af.
Lejf Dex"bol
Nete Balslev Wingender: Arven efter
Martha W æ rn. ARKl-Varia og Det Wærnske Institut 1992.
J 992 blev el fo rnemt Ar m.h.t. udgivelse afarki vregislraturer. To meget smuk ke regisu·aw rer, rigt ill ustreret og med ind ledend e tekst,
som giver Dppeti t på arkivali erne, er udkommet: Nete Bals/el' Wingender: Arven efrer
Marrha Wærti. AR KI-Varia. Det Wærn ske
Institut 1992. Niels Strandshjerg: B/;'lde;lI sr;lw;Oner i Danmark ca. /858-1970. Udgivet af Blindeinsti tutterne i København og på
Refsnæs og Landsarkivet i Kobe nhav n 1992.
Nete Bah·lev Wingenders bog: »Arven efter Martha Wærn « in deho lder en tekst på ca.
100 sider 0 111 Marth a Wærn foruden registraturen vedrørende det Wærnske Institut.
Bogen er opdelt i tre kapit ler:
- Martha Wæ rns tanker om instituttets formål og pædagogiske indhold .

- Martha Wæms tanker virkeliggøres.
- De t Wæmske Instituts samarbejde med
Mariaforbundet.
Bogens undertitel er: »Pigeopdragel se i
1800- og 1900-tallets Wærnske Institut". Instituttet var et barn af fil antrop ien. og ind sa t ~
sen rettedes mod døtre af ) fattige, ordentlige
og vindskibelige« borgere fra Københa vn og
Kri stiani a. De piger, der blev optaget på in·
stituttel, skulle opdrages til hu slig dygtighed
og ansvarlighed over for den betroede hus·
stands hele vel.
Det var i året 1800. Martha Wærn op re tl e~
de sit testamente, hvoraf det fremgik, at der
efter hendes død skulle oprettes el »O pdra ~
ge lses Institut for Fruentimmere« af oven ~
næv nte kategori. Martha Wærn døde i 1813,
hvorefter instituttet ble\' oprettet. Det blev
ledet af to personer, som Marth a Wærn hav·
de udpeget inden sin død: Som direktør P. A.
Kolderup Rosenvi nge ( 176 1- 1824), so m
meddirektør P.J . Monrad (1758- 1834).
Det fremgår af bogens tekst, at det ikke
\'ar helt klart. hvad instituttets opd ragelse og
oplæring sigtede på: Det borgerlige æg te·
skab - eller en betroet still ing som husholderske i »bedre« hjem. Var det alene ægteskab, pigerne blev opdraget ti l, skulle de
»dannes« på en anden måde, end hvi s deres
fre mtid rettedes mod li vet i fam ilier af hoje·
re stand. Hvi lke e lementer pigernes dannelse skulle indeholde diskuteredes hjbende af
imilituttets di rektører. Jæ vn madlavning ell er
finere madlavnin g? »Dannelse« i fo rm af
bred oplysning, sprog li ge færdig heder og
kun stbroderi ell er mere hverd agsagtige og
nøj somme kundskaber? Omkring midten af
1800-tallet skete der en udv idelse i fagplane n, og de boglige fag fik en bedre placering
og flere timer på ugeplanen - dette for at til·
godese pigernes erhvervsmuli gheder som
eksempelvis lærerinder.
Opdragelsen byggede m.h.t. kvindelige
sys ler pa håndarbejde. madlavning og hu sførel se - herunder rengø rin g. vask og stryg·
ning. Det er tyde ligt, at opdragelsens basis
var »den gode model«:
- Lærerinderne sk ull e ifølge fundatsen
være »af gode mo ralske og for retskaffen
Vandel bekjendte Enker ell er ugifte Fruentimer af Midde l Alder«.
- Ældre elever på institutttet skulle vejlede
de yngre elever.

Med tiden blev der ansat lærerinder på instituttet. som selv var uddannet der. Delle
sikrede kontinuitet i opdragelse n ud fra de
principper, der en gang var fas tlagt ifølge
fu ndatsen. Samtidi g med at de tidli gere
elever var model for instituttets opdragelsesideal , blev de også model for, at opdra·
ge Jsen og oplæringen kunne føre til andet
end ægteskab , nemli g til en stilling so m
lærerinde.
- I bogen fortælles om en lille pige, der
medbragte sin dukkestu e, da hun skull e
indskri \'es på ins tituttet. Det kan tænkes,
at netop dukkestuen var tilladt legetøj. da
de n kan ses som en model for pigerne op·
lærin g og senere virke.
De mere intellektuelt betonede fag blev ikke
betroet instituttets lærerinder, men derim od
en ifølge Martha Wærns ønske »)god og rel·
skaffen læref<<. Det drejde sig om fagene kri·
stendom, læsning, regning, skri vning og
moral. Senere indførtes få timer i tys k og
fransk. hvilket dog mislykkedes p.g.a. det
lave ti meta l ( I time ugl.). Fransk blev opgivet, men pigerne fik et vist kendskab til tysk,
som blev anset fo r mere passende til deres
stand og fremtid end fransk.
Diskussionen om, hvad pigerne ege ntli g
sku lle opd rages ti l, blev fo rmelt løst med Det
Wærnske lnstituts samarbejde med Mariaforbu ndet, der blev befæstet 1924, idet Mariaforbundets fonnål var at opdrage og oplære unge kvinder ti l at blive gode husmødre.
Bogen er spændende og velskrevet, og gi·
vel' et fint billede af den tid s pigeopdragelse.
Samtidig giver den lyst til at dykke yderli gere ned i det omfattende og velbeyarede arki v
e fter Det Wærnske Institut.
Niels Strandsbjergs registratur omfatter
Det kg!. Blindei nstitut i København, Det
kg!. Bli ndeinstitu t på Refsnæs, Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder på Mariendalsvej,
Elisabeth Stau' s Hvilehj em. Bli ndehjemmet
Bredegård, Foreningen til at fremme Blin ~
des Selv virkso mhed. Selskabet Kj ædens
Blindehjem i Kl erkegade, Blindes Arbejde
NS. AIS Blifa, »Danmarks Blinde« - De
blindes Understøttelses· og Læseforening af
1883 og Danm arks Blindelærerforening.
Reg istraturen over dette omfattende arki vmateriale er forbilledlig klart og ove rskueli gt opbygget med en indledende tek st
til hvert af de omtalte insti tutionsarkiver.
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Teksten sætter læseren ind i de forskellige
institutioners baggrund, oprettelse, form ål
og udviklingens hovedtræk. Samtidig gives
en udførli g beskrivelse af, hvad de enkelte
arkiver indeholder - herunder en vurdering
af arkivets forskningsmæssige kvalitet.
Det fine ved registraturen er, at den giver
eksempler på, hvordan arkiverne kan bruges
))på tværs« - hvilke store forskni ngsmæssige muligheder der ligger i, at arkiverne fra
de forskellige institutioner for blinde kan
suppl ere hinanden.
Ud over den oplysende tekst om oprettelse, formål m.m. giver registraturen både i
tekst og billeder glimt fra institutionernes
dagligdag, som gør stoffet levende og vedkommende for læseren.
Illustrationern e er velvalgte, understøtter
teksten og giver i sig selv en fornemmelse af
blindeinstitutionernes udvikling i perioden
1858-1970.
Birgit Kirkebæk
Eskil Borup: Godhavn 100 år. 1893-1993.
Træk af en opdragelsesanstalts historie.
Udgivet af Godhavll, 1993. Kr. 98,00.
Skolehjemmene hører også med til skolen i
Danmark. Der har været skole på Godhavn i
alle 100 år. En bog om institutionens historie
må absolut påkalde sig skolehi storisk interesse.
Eskil Borup siger beskedent, at bogen
ikke kan gøre krav på at være historieskrivning. Forfatteren er ikke historiker, og forholdene har ikke været de for en historieskri ver pakrævede. Endelig er der kun tale
om den halve historie, da elevernes stemme
kun høres sporadisk. Det sidste kan være
rigti gt, men det gælder nok den meste skolehistorie. Til det første kan siges, at en faghistoriker naturligv is har forudsætninger, som
andre ikke har, men en engageret lærer på en
institution har også forudsætnin ger, som den
professionelle historiker ikke har, og Eskil
Borup viser da også, at han kan omgås de historiske kilder fuldt forsvarligt. Det er udmærket ikke at give udtryk for, at et værk er
noget, det ikke er. Men historieskrivning er
dette med de begrænsninger, der næsten altid vil være i forudsætninger, arbejdsbetingelser og pladshensy n.
Bogen er inddelt i kapitler efter de for-
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standere, der har virket ved institutionen.
Eskil Borup har skrevet om de seks første.
D. v.s. perioden fra 1893 til 1978. Og den nu værende fo rstander har skrevet om sin egen
periode fra 1978. Bogen sluttes med indlæg
af en nuværende elev og af den nuværende
bestyrelsesformand.
Det er naturligt nok ikke skolen og dens
undervisning, der er lagt størst vægt på. Der
er meget andet at fortælle om en sadan institution. Specielt er der om Godhavn en del at
fortælle om det praktiske arbejde. Det er her
ikke blot landbrug og' gartneri, men også
mange slags håndværk, og mange elever
forlod institutionen med en afsluttet uddannelse, helt eller delvis erhvervet på selve institutionen. Det er bemærkelsesværdigt, at
en afsluttet praktisk uddannelse var et realistisk mål for opdraglesesanstalten i et samfund, hvor kun et mindretal i det hele taget
fik en uddannelse. Her har skolen da kunnet
virke, uden at den høj ere skole var det egentlige mål, som de fleste blot forfejledel
Der fortælles i bogen om megen pædagogisk idealisme. Den er der vist ingen grund
til at betvivle. Det har forfatteren heller ikke
haft lyst til. Han har stor ærbødighed for det
positive j forstandernes virke, og han er ikke
i tvivl om, at det er opnået under store personlige ofre. Det vil han hellere fortælle om,
end han vil kriti sere skyggesider. Dette er
vel også naturligt i et jubilæumsskrift, men
det virker ægte nok.
Men også den kritik og de vanskeligheder, de store anstalter i tidens løb har været
ud sat for, fortælles der om. Det ser ud til, at
Godhavn har haft forstandere, der var tilstrækkeligt store personligheder til, at de
sammen med deres medarbejdere kunne
finde nye veje frem, så den hundredårige i
dag som »)Godhavns Uddannelses- og Erhvervscenter« lever i bedste velgående og
udfylder en uund værlig plads i det samlede
uddannelsessystem i FrederikSborg Amt.
Der er ingen tvivl om, at dens særlige styrke var og er dens enestående tag på det
praktiske arbejde og praktisk uddannelse
samt dens mod til at forbinde dette med
produktion inden for andet end landbrug og
gartneri. Bogen derom er værdifuld, som
selve institutionen er det.
Lejf Degnbol

Tage Kampmann: Skolegang i Hellerup
1924-1936 og cykelvikar i Gentofte 19401943 - i skolehistorisk perspektiv_
Odense Universilel~forlagJ /992. 95 s. Kr.
130,00.
En bog som denne er en sjældenhed. At et
menneske med livslangt og solidt kendskab
til skolen skriver sine erindringer fra sin
egen skoletid og bevidst og professionelt
sætter dem ind i en skolehislOrisk sammenhæng, er måske knapt sel f\Jf. Forfatteren,
som er ministeriets tidligere undervisningsinspektør med ansvar for læreruddannelsen,
siger i indledningen, at han har sat sig som
mål at kombinere sin indsigt i skolens verden og dens hi storie med sine erindrede oplevelser. Det er lykkedes til fulde. Ved at forene en god hukommelse med brug af skolehistoriske kilder er del blevet muligt for for-

fatteren at give eL billede af alle sider af
skolens liv - også de n, vi normalt får meget
lidt at vide om, nemlig selve undervi sningen.
Det siges også i indledningen, at »Skolehi storie, i snæver forstand den enkelte elevs
egen skolehi stori e, kan umuligt blive sand i
ordets egentli ge betydning, men hvilken hi storie kan iøvrigt bli ve det.« Trods et i øvrigt
klan sprog er det her svært at afgøre, om der
menes, at skolehi stori e i almindelighed ikke
kan være sand. Formentlig menes der blot,
hvad der understreges fl ere gange i fremstillingen, at der er tale om en subjektiv historieskrivning, hvad der trod s alle bestræbelser altid vil være.
Der er ingen tvivl om, at dette er forfatterens subjektive historie, men der er vist heller ingen tvivl om, at det er sand subjektiv
historie. Sådan oplevede netop Kampmann
det. Det står udmærket til troende, og derfor
er hi storien sand og værdifuld, for hvad angår det oplevede er subj ek ti viteten sandheden.
Skolegangen begyndte i en lille privat
skole for små børn i et meget trygt miljø,
hvor børnene efter forfatterens oplevelse
lærte utroli g meget Den fortsatte i en stor
kommu neskoles 3.-5 . klasse og derefter i
samme skoles eksamensmellemskolc. Det
var Maglegårdskolen. Den sluttede med stu dentereksamen fra 0regård Gymnasium.
Også skolegangen i den kommunale sko-

les 3.-5. klase får vi et stort set positivt billede af. Forfatteren fik her »et pædagogisk natu rtalent« som klasselærer. Det var den senere skoleinspektør Ernst Thomsen. Han synes at have svaret til betegnelsen.
Efter en beskri velse af mellemskoleprøven, som efter anmelderens subjekti ve
bedømmelse må have været rent pædagogisk vanvid, fortsættes i eksamensmellemskolen, som beskrives på godt og ondt. Vi får
her som for de andre skoleafdelinger bl.a. en
beskrivelse af de anvendte skolebøger, men
her begynder tydeligvis en anden bog, nemli g karakterbogen, sammen med eksamen at
spille en meget stor rolle.
Denne rolle forstærkes til det i mine øjne
groteske i beskrivel sen af gymnasiet. Hvis
det var gymnasiet, pri ser jeg mig lykkelig
over, at jeg var gartnerelev i den alder!
Til sidst får vi en interessant beskrivelse
af, hvordan det var at være vikar ved skolevæsenet nogle år senere.
Som sagt er der tale om erindringer i et
værdifuldt skolehi storisk perspektiv. Forfatteren er kriti sk og stiller spørgsmål ved·
rørende meget af det oplevede. Måske vil
mange læsere still e spørgsmål ved meget
mere. M· ske skal vi læse bogen meget grundigt, så den får os til at spørge, hvad meningen egentli g er med skolen. Som antydet har
jeg personlig mødt en del , som får mig til at
sige, at det kan eller bør i hvert fald ikke
være meningen. Det er et godt resultat af en
god erindring, en skarp retrospektiv iagttagelse og et solidt arbejde med at nedfælde
di sse ting på papiret.
Lejf Degnbol
Peter Ussing Olsen: Lille By - hvad så?
Historien om Ranum Uddannelsescenter,
214 sider, Krejls For/ag, 1993,
Østerbrogade 25, 9670 Løgstør
I forordet tager forfatteren alle forbehold
over for det at skrive en beretening om den
samtid, som man selv er en del af. Han gør
opmærksom på, at bogen ikke skal læses
som el videnskabeligt arbejde, men som en
amatørs beskrivelse af en fortid, han selv er
en del af.
Hvordan lykkes det så - denne så svære
kun st at give en beretning om »tabernes hi·
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storie«, om kampen mod centrale beslutninger og de etablerede institutioner?
Det er, på trods af detaljerede beskrivelser
af udvalgs sammensætnin ger en meget
spændende og fascinerende læsning, så bogen bliver ikke sluppet, førend den er læst
helt færdi g.
Bogens store kvalitet ligger deri, at den
giver et såre godt indtryk af, at den gode vilje er til stede hos mange meget kompetente
mennesker, som arbejder professionelt,
ihærdigt og dygtigt. Det er beretningen om
de mange - vel nok al t for mange - gode initiativer, som forsøges bragt til udførelse. Det
er samtidig beretningen, som afspejler, at de
mange gode initiativer ikke rækker, fordi det
nødvendige »forland« og »bagland« ikke
følger op og ikke bakker op. Det siges ikke
direkte, men det lader sig heller ik ke skjule.
Et sand t lærestykke om vilkårene for at forsøge nyskabelse.
Bogen er naturligt inddelt i afsnit, der behandler de forskellige forsøg i kronologisk
rækkefølge med udgangspunkt i lovforslaget den 23 . februar 1984, hvor Folketinget
vedtog at nedlægge læreruddannelsen ved
Ranum Statsseminariurn. Derefter f~.s l ger kapitler, som handler om nedsættelse af arbejdsudvalg, om idUasen, hvor de forskellige ideer til kommende akti viteter i uddannelsescentret fostres. De spænder fra et Internationalt Handicapidrætscenter til Eksportakademi, DatahØjskole, Kunstskole,
Center for Integreret Medicin samt endelig
seminariet igen og igen. På trods af at der
oprettes et socialpædagogisk semin arium i
stedet for lærerseminariet, er der - især
blandt seminariets lærere - et stærkt ønske
om at genoprette læreruddannelsen ved Ranum Seminarium. Forståeligt nok begrunde
i såvel historien som de aktuelle lærerbehov.
Det lykkedes imidlertid ikke, og set i bakspejlet kan der anføres mange gode grunde
herfor. Men når det er sagt, foreligger der
her en sober beretning om, hvor vanskeligt
det er at skabe nye initi at iver i en træg periode i den samfu ndsmæssige udvikling. Men
som forfatteren siger i sin slutreplik: »Det er
menneskeligt at fejle, men det utilgiveligt at
sætte sig for lave mål. Der blev også fejlet,
men ingen skal bebrejde os, at malet blev sat
for lavt.«
Inger SchullZ Hansen
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Mogens Riidiger: Tjener i åndernes rige.
Dansk Magisterforening /9/8- /993. (/993)
l an ledning af sit 75 års j ubil æum har Dansk
Magisterforening
udgivet
ovennævnte
skrift. Som man med rette kunne forvente af
en foreni ng med rødder i videnskaben og
den højere uddannelse, adskiller bogen sig
grund læggende fra traditionelle foreningshi storier, der ofte har karak ter af hyldestskrifter. Mogens Riidiger har haft andre ambitioner med denne bog. Sigtet har været at belyse OMs historie som bestemt af udvikli ngen
i samfundet i almindelighed og på arbejdsmarkedet i særdeleshed. Det er en ambition,
som inden for de givne rammer er blevet udmærket indfriet.
Bogen fremlægger naturligvis faserne i
DMs udvikli ng. Opbygni ngen af organisationen var langsom og møjsommelig. Medlemstallet var beskedent de første årtier, og
bestræbelserne gjaldt fø rst og fremmest at
opna anerkendelse af magistrenes monopol
på - eller i det mindste fortrinsret ti l - stillinger i gymnasieskolen. Midlerne var høflig
argumentation og appeller til myndighederne. Først i løbet af I 950erne er foreningen
egentli g etableret med A-kasse, pensionskasse og i 1960 overenskomst. At vejen mod
en konsolidering som fagforening blev så
lang, skyldtes dels, at magistrene ansattes
som tjenstemænd, dels at den akademiske
tradition for individualisme og tilsvarende
modvilje mod enhver form for kollektivisme
var stærk. Det var et bevidsthedsmæssigt
skred at se sig selv som »tjener i åndernes
rige« og ikke som »Herre« i samme.
Omtrent samtidig med, at DM konsoliderede sig, ændredes foreningens medlemssammensæt ning afgørende, idet gymnasielærerne trådte ud. Denne gruppe havde indtil
da været talmæssigt dominerende. Hermed
stod DM i endnu højere grad som en organi sation, der baserede sig på uddannelse, ikke
på arbejdsplads. I 1960erne voksede foreningen betydeligt, men samtidig begyndte
de problemer at tegne sig, der for alvor blev
afgørende for organisationen i 1970erne og
l 980erne, nemlig medlemsskarens heterogenitet. I 1980erne rummede foreningen
både offentligt ansatte og pri vatansatte.
statsansatte og kommunalt ansatte, medlemmer i lederstil inger og i »menige« still inger

og arbejdsløse medlemmer - med egen afdeling i foreni ngen. Der var mange små underorgani sationer: navigationslærere, folkehøjskolelærere , og der var utalUge arbejdspladser med vidt forsk ellige betingelser. En konsekven s af denne heterogenitet var det. at
DM i 1990 tog det for en forening meget
usædvanlige skridt at still e et forslag, der indebar organisationens ophævelse. DM foreslog nemlig, at Akademikerens Centralorganisation skulle skabe en struktur baseret pci
arbejdsplads og ikke på uddannelse. Inden
for denne ramme kunne så foreninge ns
»rødder«, magistre inden for forskning og
videregae nde uddannelse, danne en underorganisa li on.
Forslaget afspej ler DMs vanskeligheder
ved at hævde sig i organisationernes indbyrdes konkurrence, og Rtidiger belyser på udmærket vis, hvoraf den ne svaghed udspringer: hteterogenitet, ind re modsætninger,
mangel på »li vsvigtige« ko nfliktområder og
man glen på en egentlig konkurrence om arbejdskraften mellem det private og det offentlige arbejdsmarked.
Rudi ger bruger organisationssociologiske
begreber til at skabe stlllktur i sin fremstilling. DM yar i sin oprindelse en »s tandsforening«, mens Rudiger mener, at foreningens
medlemmer i årene efter 1945 ikke længere
skal betegnes so m en stand, men som indehavere af en »p rofession«. Det synes som
om, at det angelsasksisk inspirerede begreb
))profession« i hØj grad svarer til det, man
normalt lægger i begrebet den akademiske
stand: langvarig, teoreti sk uddannelse, en
vis selvstændighed i arbejdet, beskæftiget
med offentlig servi ce osv. (s. 147-148).1 virkeligheden sy nes denne begrebssondring at
dække over det, der kunne karakteriseres
so m et skift fra en »embedsmandsbevidsthed« til en ))lønmodtagerbevisthedK

Som nævnt koncentrerer Riidiger sig om
samspillet mellem organisation og samfund.
Vi følger foreni ngens reakt ioner på de skiftende betin gelser i samfund og på arbejdsmarked, fra arbejdsløsheden i l 930eme over
væksten i 1960erne ti l krisen i 19?Oeme og
1980erne, hvor magistrerene for alvor begyndte al trænge ind på det private arbejdsmarked. Derimod får vi kun i begrænset omfang indblik i det , man kan kalde organisationen s indre li v. På sa mme måde er de personer, der i årenes løb har tegnet organisationen, ikke behandlet i større omfang. En
undtag ise er Albert Fabritius, der ledede forening med imponerende energi og målbevidsthed fra 1952 til 1960. Et blik på organisationens formand sli ste viser, at DM fra
1920 til 1940 havde 4 formænd, fra 1940 til
1960 kun 3, men fra 1960 til 1980 hele Il.
Efter 1960 har kun en formand (Helge Petersen 1977- 1987) siddet i mere end tre år. Di sse hastige skift på formandsposten behandler Rudiger ikke. Er de et udtryk for, at DM
er og har været mere splittet og politisk ustabil end arbejdsmarkedets traditionelle fagforeninger, hvor formændene jo sidder i årevis? Eller er det maske udtryk for, at organisati onsarbejde i DM ikke - so m i LO-organisationer - er eL karriereforløb og formandsposten en slu tsti lling, men derimod en
form for )kald«, man påtager sig af rent idealistiske glllnde?
Riidigers bog er en solid analytisk behandling af interesseorganisationen DM
over et langt tidsrum . Den er også velskrevet. Derfor er det lidt ærgerligt, at korrekturlæsningen ikke har været til strækkelig grundig til at fange adsk illige trykfejl og - når
pedanten skal på banen - mange eksempler
på inkonsekvent tegn sætning.
Carl-Johall 81)#
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