Anmeldelser
Stinus Nielsen: Mit liv i skolen.
Lærerstandens Brandforsikrillg /99 7. 105
s., ill. 120. - b:

Det er en fin lille bog, typografi sk tilrettelagt
a f Mogens Eilertsen, prydet pil omslaget af
Gudrun Bobergs ma leri fra 1962. Sagligt.
smukt - og så det gli mt i Kirsti ne Theil gaards portrætfoto til s id st. Stinus Nielsen
nåede ikk e at opl eve udgivelsen, som yar beramm et til 95 års dagen den 5. november i
fj or. Han døde 14. septe mber 1997.
»Erindringerne er gennem en ålTække for-

talt til Karl Brøc her«, står der lakoni sk. De
satte pris på hinanden, bundet sammen i arbejdet for Danmarks Lærerforening - Stinus
so m fo rmand for DLF 1956-1972, Brøcher
so m forma nd for foreningens pædagogiske
udva lg i l 960erne. Det må have været en
glæde for Brøcher at få Stinus til at fortælle
om sit liv. Men også en prøvelse. for han var
kritisk i valg af o rdene - ikke mange, men
præcise. Det antydes, at Stin us havde strøget
i teksten, når Brøcher kom ti l Vordingborg
og gensa sin skrift li ge gengi\'else af fonige
sa mtale. Brøcher har utvivlsomt haft stof til
en fre mstilling, som gi k læLtere på konflikter
i OLE Anmelderen gætter på, at Stinus støttet til sin eminente hukommelse - har
kunnet fortælle indgående f. eks. om det politiske spil bag de skelsættende sko lel ove i
1958. Men i konflikter er bogen knap.
Fortællingen har, trods alvor og sorg, en
munter grun dtone; i hvert fa ld hos undertegnede genkaldes den drillende humor, som
var del af Stinus Nielsens charmerende personli ghed . Den huskes fra både Kompagni stræde og Vordingborg: v iden om skole,
overraskende indfald ; han til fø rte en samtale
noget nyt: kun st, hi sto ri e, øko nomi (læs var
samtal e i Uddannelseshistori e 1984 (s. 9-21)
0 111 skolen i den s idste menneskealder).
Erindringsbogen g iver vigtige træk fra
barndommen ved Limfjorden, - mennesker
og ma nge opbrud . Foræ ldrenes landbrug; i
købmandslære under I. verdenskrig; provst
Johs. Nordentoft i Gilleleje; på kostskol e i

Farum. Og så seminari et i Vordingborg med
et fint portræt af forstanderen - og ejere n Th. Halse; konkrete træk af li vet i det li lJe
sem inarie-samfund. bl.a. om et elevråd, der
havde kompetence og derfor var noget af et
særsyn, men også bemærkninger om striden,
da Halse skulle afløses.
Stinus Nielsen skrev i 1928 en artikel i
bladet Fo lkeskol en om »Unge Læ reres
Kaar«. Den satte skel i hans tilværelse, idet
han nu blev ta lsmand for unge kolleger.
»Dermed begyndte det arbejde i OLE der
kom til at optage mig gennem hele mit
lærerli v«. Et arbej de bl.a. for »enhedslæ rerprincippet«, der blev ful dt gennemføn ved
lønningsloven i 1958. Bogen rummer vurdering af både menin ger og mennesker (tilsyns loven 1933: ») fornem balance mellem de
interesserede parter i skolen: kommunalpoli tikere, forældre, lærere og skoleleder«). Stinus' karakteristik af tidligere fonnænd for
foreningen kunne næppe gøres bedre .
Vagll Skovgaard- Petersell

Kirsten Kjersgaard Eskildsen: Med Omhu og Overblik, Hans Jensen og Folkeskolen. Udgivet af Selskabet for Dansk
Skolehistorie,

Odense Universitets/ar/ag 1997, 145

S.,

175,-kr.

Den tidligere sko led irek tør i Københav n og
endnu tidligere direktør for Fol keskolen og
seminarierne, Hans Jensen, skrev ikke meget, mens han var i embede. Efter pensioneringen i 1989 var han tilknyttet Skolehistorisk In stitut pa Lærerhøjsko len og var i gang
med at skrive især om årene i mini steriet.
Dette arbejde blev afb rudt , idet han døde
den 15. maj 1992.
Han efterlod sig et ikke fæ rdi gt bearbejdet
manuskript om arbejdet i Folkeskolens Læseplan sudvalg, som han var fo rmand for fra
1964 ti l 1975. Samme n med et manuskript
til et foredrag, som han holdt i Selskabet for
Dansk Skolehistorie i 1989, udgør manu skriptet det væsentli gste grundl ag for bogen,
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men det er godt suppl ere t med et udrag af interviewer med personer, der har haft nær
kontakt med Hans Jensen.
Hans Jensen ville ikke skrive en selvbiografi, og han underbetonede sin egen indsa ts
stærkt. Det har Kirsten Es kildse n på opfordring gerne villet råde bod på.
Det er der kommet en meget blandet bog
ud af. Selvom indholdsfortegnelsens hovedpu nkter ligner biograti ens, er underpunkterne yderst saglige. Det er ikke en biografi
med skolehistorisk islæt. Det er en skolehistori sk skildri ng med et stort biografisk islæt
om skolemen nesket Hans Jenseil. Samtidi g
giver ikke blot Hans Jensens manuskripter,
men også interviewene med andre betydelige skolefolk, bogen en karakter af kildeskrift.
En sildan bog har været vanskeli g at skrive. Men Ki rsten Eskildsen har klaret opgaven med dygtighed og god rådgi vning. Det
er vist blevet den bog, der skulle skri ves i
denne situation. Det er hverken en biografi,
en skol ehistori e eller en kildesamli ng, men
en blanding af det alt sa mmen med de fordele og ulemper, det har.
En del af Hans Jensens gode egenskaber
bliver nævnt man ge gange i in terv iewene,
men det er godt, de ikke er strøget i nogle af
dem, for det har også betydning, hvem der
siger det. Hans Jensen sel v var sik kert for
beskeden til, at han vi lle have syntes om det.
I udgiverens forord siges det, at bogen er
et bidrag til den danske skoles historie. Forfatteren siger i indled ningen, at boge n er
nogle glimt af skolehistorien i dette århundrede, som den har udfoldet sig om Hans
Jensen og med ham som indfl ydelsesri g aktør. Hovedvægten li gger på folkeskolens
Læseplansud valg, og her gives mange nyttige oplysni nger f.eks. om Notatet (Notat om
et grundlag for gennemfø relse af en Reform
af de grundlæggende Skoleuddannelser,
1971 ) og om form iIIsformulerin gen og un dervis ningsvejledningerne. Hans Jensen fortæller, at det var daværende undervisningsinspektør Per Iversen, der var pe nneføreren
og i høj grad også idemanden bag Notatet.
Forfatteren oplyser, at Per Iversen i alle faser af forberedelsen af 1975-loven spillede
en central rolle i direktoratet, og at han af
alle sine kolleger i direktoratet berømmes
for sin udsøgte og præcise pen. Per Iversen
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citeres selv for en udtalelse om, at han ved
den endelige redigering af faghæfterne havde uvurderlig støtte af professor Carl Aage
Larsen.
Det var vel ikke man ge, der kom personen
Hans Jense n på nært hold. Man kan godt ved
læsningen om den korrekte og elegante embedsmand komme til at spørge, hvo r engagementet og temperamentet egentlig er henne. Men dette indtryk nu anceres også. Per
Iversen bemærker, at Ha ns Jensen var en
eventyrlig idealisti sk pragmatiker, og at dette kan virke selvmodsigende, men han glemte aldrig de bagvedliggende værdi er. når besl utninger skulle træffes. Tidligere amtsskolekonsul ent i Maribo og skoledirektor pil
Frederiksberg Poul Erik Jacobse n mener. at
hans interesse for et ligeværdi gt undervisni ngstilbud uan set oprindelse meget vel kan
haye udgangspunkt i hans barndomsoplevelser på Loll and. De polske mandlige og kvindelige arbejdere og de svenske karle, der
kom dertil i 30-ern e. var fremmedarbejdere,
og fagforeningern e var modstandere af dem,
men Hans Jensens far, der var lærer og konservati vt medlem af sognerådet, og den li geledes konservative proprietær, der var 50gnerådsformand, havde megen social forståelse. Hans stilfærdi ge deltagelse i modstandskampen i de unge år vidner også om
engagement.
Forfatterens og udgiverens mål er nået i
rigt mål. og Hans Jensens mål med del skolehistoriske arbejde i hans otium, som han
formulerede det i slutningen af sit fo redrag i
Selskabet, er også nået: Han vi lle bl.a. have
illustreret »at det engang var muli gt at fo rberede ændringer i undervisni ngssyste mcl efter ganske grundige fo rberedelser og med et
fælles sigte mellem folkeskolen, de fortsatte
uddannelser og den tilhørende læreruddannelse. I tilbageblikket siger man så: Del var
dengang! «
Lejf Degllbo/

Carl Aage Larsen og C.A. Høeg Larsen:
Didaktiske emner.
Dallmarks Pædagogiske Bib/iorek / 997. / 89
sida 50,- kr.

I 1997 udsendte Danmaks Pædagogiske
Bibliotek bogen »Didaktiske emner - belyst
gennem 12 artik ler af Carl Åge Larsen og C.

A. Høeg Larsen«. Bogen rummer tilli ge en
fyldig bibliografi over de to forfatteres arbejder. Udvalget af artik lerne ti l bogen er
foretaget af et redaktion sudvalg bestående af
Erik Jensen, Bent Nielsen, Frede Y. Nielsen
og Ki sten Reisby. Hver af de fire udvalgsmedlemmer har desuden bidraget med en
ko rt artikel af både baggrundshi storisk og
mere principiel karakter. Om valget af de 12
artikler hedder det i forordet bl.a., at det er
»begræ nsel til artikler om almene, didakti ske problemer, skrevet under forfatternes
ansætlelse ved Lærerhøj skolen«. dvs. årene
fra i 1960-78.
Tilsammen giver artikl erne et fyldestgørende indtryk af den såkaldte »Lærerhøj
sko ledidaktik«. der gennem en årrække fik
slOr indflydelse på Folkeskolens læseplaner
og læreruddannelsen. På disse områder var
den næsten enerådende, og kritikken af den
var begrænset. Den smule, der måtte være,
kom »udefra «. Således næv ner Kirsten Rei sby, at den i løbet af 70' erne blev udsat for
kritik fra bl.a. »det på Køben havns Universi tet etablerede pædagogisk idehislOris korienterede miljp«. Som studerende og senere
som ansat ved det , der dengang hed Institut
for teoreti sk pædagog ik, oplevede jeg det
dog ikke som en egentli g »kritik«, men snarere som en stærkt engageret faglig diskussion ud fra forskellige forudsætninger og
trad it ioner mell em de involverede perso ner.
Men lidt om snakk en var der maske. Uni versitetsmiljØet var i de ar mere begrebsanalytisk end idehi stori sk orienteret. GrueSØrensens artikel fra 1971 »Orden i begrebeme« kan næsten stå som overskrift for
denne periode. Og nægtes kan det ve l ikke,
at der i samme mi ljø herskede en vis mi stæ nksomhed over for det, man i de år foretog sig på Lærerh øjskolen. Var man ikke ved
aL udvikle en lokal afarL af didaktikken, baseret på noget halvfordøj et tysk tankegods?
Og når man erindrer sig Grue-Sørensens
modstand mod begrebet »U ni versitetspædagogik«, er det ikke svært at forestille sig, at
ordet »Fagdidaktik « hell er ikke vakte hans
begejstring.
Men kommunikatio nen mellem de to miljøer blev aldrig brudt i Carl Åge Larsens og
Høeg Larsens tid. Sagen var altid vigtigere
end personen. Jeg betrag ter derfor i dag nærmest »kritikken « so m en gensidi g berigelse

af to traditioner i dansk pædagogik, der hm'de meget at sige hi nanden.
Den senere )) ny-marxistiskc« kritik var
ikke rettet mod Lærerh øjskoledidaktikken
alene, men mod begge trad itioner.
Det kan di skuteres. om det er en god ide
at gen udsende en ræ kke artikler. som hi storien er ved at sænke si n glemsel over, og
som stort sel kun erindres som levende tekster af en generation, der nu er på vej ud af
systemet - med mindre da formålet er at
hanke op i en tradition, der betragtes so m
kun midlertidigt afbrudL af 70'ernes dogmatiske marxi sme og 80' ernes og 90'ern es
markcdsorienterede uddannel ses pol itik.
Skal et sadanL projekL, som afdøde rektor
ved Danmarks Lærerhøjskole, Harald Torpe,
oprindelig var ophavsmanden til , lykkes,
kræver det, at teksterne rØrer ved didakti kkens fu ndamentale og ))cv ige« spørgsmåL
En genlæsning af dem bekræfter, at det gør
de. Det er det, der stadi g gør dem læseværd ige. Noget andet er så, om vi i dag kan væ re
enige i de svar, der blev givet på spørgs målene. Lad os se på et par af de fun damentale
spørgs mål som teksterne for mig at se rej ser:
Didakrikbegreber? Før Carl Age Larsen og
Høeg Larsen blev didaktik slet og ret defineret som »læren o m undcrvis ningsmetoder«,
ejendommeli gt nok den defi nition, der stadig står at læse i Nu-dansk Ordbog (1994
udgaven) . Det var den definition , Lærerhøj
skoledidaktikken lagde distance ti l ved at
læne sig op ad den tyske dannelsesteoreti ske
tradition. Under inspiration herfra (og fra
må l-midde l-pædagogikken) blev indholdsag målovervejelserne skubbet i forgrunden.
Didaktik blev ti l læren om dannelsesindholdel. Læren om undervi snings metoder blev
udskilt fra didaktikk en (i snæver forstand)
og henlagt til en sæ rlig »metodik« ell er
)) metodologi«. Der blev med andre ord
vendt op og ned på der eksisterende didaktiske verdensbillede.
Det er nærli ggende at gøre sig tanker o m,
hvordan dansk skole i dag ville have set ud ,
hvis repræsentanterne for Lærerhøjskoledidakken havde taget den oprindelige defi ni tion af didaktikken mere alvorligt og ikke
forskud t tyngdepunkt et så stærkt i retnin g
mod indholdsovervejel ser og dannelses ind-
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hold som tilfæ ldet var, men i højere grad
hm'de forankret det i de konkrete metoder
og overladt dan nelsesdiskussionen ti l pædagogikken. Det kunne der være kommet et interessant didaktisk modspil ud af i forhol d til
RUC-pædagogikkens ensidige dyrkelse af
projektmelOderne.
Forskydningen af tyngdepunktet skabte
en dej fo rvirring omkrin g begrebet didaktik
herhjemme, der stadig er udtalt. På bedste
skolas tisk vis tales der om didaktik i fl ere
vide og snævre betydni nger. Den stærke betoni ng af dannelses indholdet slørede till ige
græ nsen mellem didakt ik og pædagogik,
mellem undervisning og opdragelse. Dannelsesindhold er så nært forbundet med
menneskesynet, at det med ligesa stor ret
kan placeres i pædagogikken som i didaktikken.
I tillæg herti l er der i de senere år yderligere sket en forskydning fra undervis ningsbegrebet tillærebegrebet og fra undervisningsmetoder ti l arbejdsmetoder. Det har bevirket, at det - i det mindste i visse sammenhænge - mere er elevernes læren end lærerens undervisni ng, interessen saml er sig om.
På denne baggrund kan didaktikbeg rebet i
dag forekomme noget forsli dt. Det har svært
ved at indfange virkeligheden , som den i
øjeblikket tegner sig for os, og deLhar store
afgrænsni ngs- problemer i forhold til andre
dele af pædagogikken. Begrebet har i det
mindste behov for en opstramning eller redefini tion, hvi s det igen skal gøres anvendeligl.
Fag og didaktik? Integrationen af fag og didakti k har altid for omverdenen slået som et
af hovedemnerne i Lærerhøjskoledidak tikken. Det har givet anl edning lil begrebet
»fagdidaktik«, der ve l må betragtes som
lærerhøjskolebegrebet par excellence. Igen
må det siges at være et centralt spørgsmål,
som teksterne her har fat i, bl.a. i Høeg Larsens artikel »Forholdet mellem almen didaktik og fagdidaktik« fra 1968, hvor fagdidaktikkens arbejdsområder beskrives (s. 113).
Det er velkendt. at der i mange enkelttilfælde er blevet arbejdet alvorligt med denne side af sagen af flere af Lærerhøjskolens
ansatte. Alligevel sidder den udenfors tående
tilbage med et vagt helhedsindtryk af, at området siden Høeg Larsen og Carl Åge Lar-
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sens dage har stået noget i stampe. Kan det
skyldes, at hele projektet trods al t var for
amb itiøst i sit oplæg? Er det ik ke sådan, at
den almene didaktik højst kan stille et begrebsapparat ti l rådighed for fagma nden,
som fagma nden så selv må anvende på faget
og bruge ti l at reflektere over egen praksis?
Didaktikeren kan kun i sjældne ti lfælde selv
gøre sig kl og på faget. Dertil er fagspecialiseringen og vidensmængden i dag for fremskreden. Er integrationen derfor ikke fagma ndens sag?
Eller er forklaringen igen den, at det karakteristisk nok kom til at hedde »fagdidaktik« og ikke »fagmetodik« ? Det har ofte
slået mig, at vi fra pædagogisk hold er tilbøjelig til at spise den praktiserende lærer af
med en (hal v)fi losofisk dannelsesdiskussion, mens det, han sidder og hungrer efter, er
konkrete metodeanv isni nger - ikke i form af
»fif« og ideologiske patentlpsnin ger, men i
fo rm af velbegrundede og varierede fremgangsmåder, der kan til passes de krav, den
praktiske undervisning still er. DeL har også
slået mig, hvor intenst de klassiske pædagoger fra Platon over Comenius. Rousseau,
Pestalozzi og til Dewey beskæftigede sig
med metodeproble matikken. For nogle af
dem kan man endda få det indtryk, at metodespØrgsmålet var det altoverskyggende.
Teksterne rejser naturligvis flere fundame ntale spørgsmål end de her nævnte. Læseren anbefales selv at gå i gang og tænke videre. Anbefalingen gæ lder også de ledsagende korte arti kler af nuværende ansatte på
Lærerhøjskolen. De uddyber den historiske
og teoretiske baggrund. men lader i øvrigt
teksterne tale for sig selv. Og det kan de stadig.
Thyge Winther-Jense1l

Stine Bitsch-Larsen: Sofie Madsen. En
pioner i de anderledes bør ns verden.
Dansk Psykologisk forlag 1997, 176 s. ill.,
248, - kr.
I IOO-året for Sofie Madsens fødsel udgav
Stine Bitsch-Larsen sidste år en mindebog
om denne bemærkelsesværdi ge kvinde, der
er en af de mest markante pædagogiske
praktikere i Danmark i vort århundrede. Bemærkelsesværdigt er det måske også, at det
ikke er en af Sofie Madsens egne medarbej-

dere der skri ver den, men en underv iser, som
har samme ' pædagogiske engagement som
Sofe Madsen, og so m er mor lil et barn som
er )andcrledcs«. I delte personlige udgangspunkt er der lighedspunkter mellem udgiver
og den biograferede. Også Sofie Madsen
havde et person ligt fo rhold til de børn, der er
anderledes - hun mente. at hun selv havde
væ ret et sadant anderledes barn, som man i
dag kalder aut isti sk. Sofie Madsen kæmpede
sig i sin ungdom ud af sin autisme og viede
resten af sit li v til at hjælpe andre børn med
samme problemer. Fra ca 1925 - året er ikke
præcist angivet i bogen - og frem til 1970
ledede hu n børnehjemmet i Himmelev ved
Roskilde.
Sofie Madsens egen barndom var tidvis
traumatisk. Hendes far, der var gårdmand i
Nordsjælland, døde kun 46 år gamme l. Moderen stod plud selig alene med fire små
børn, og da moderens forhold til sv igerforældrene var dårligt, målte hun forlade gården og klare sig på egen hånd. Den mindste
blev sendt til en moster og Sofie på 4 blev
sendt ti l slægtninge i Jylland. Sofies længsel
efter moderen var dog så stærk , at hun blev
hentet hjem igen. De følgende år var hårde,
me n moderen, der åbenbart var en handlekraft ig kvinde, lykkedes at holde den lille fami lie oven vande ved arbejde i de finere
hj em i Hillerød bl.a. ved hj emmesyning. Et
af bogens fotografier fra denne tid, viser os
fire velklædte børn. Da Sofie var færdi g med
skolen efter 7 års skolegang, hjalp moderen
hende ti l et arbejde so m hj emmesyerske.
Efter et par år som barnepige i skiftende
hjem [Og Sofie Madsen omkring 1920 et
halvt års uddannel se på ct spædbørnehjem i
Hørsholm. Her fik hun ene ansvar for et otte
maneder gammelt spædbarn, og lidt senere
for en sent udviklet lille dreng på l lh år, og
hun kunne mærke den positive og stærke
påvirkning på børnene, som var et result at af
hendes kærlige omsorg.
For at ruste sig bedre til opgaven som børnehjemsmedarbejder tog hun som 23-årig
hjem ti l si n mor for at lære madlavning, så
hun kunne afløse i køkkenet. Moderen skafrede hende straks plads som kokkepige hos
plejehjemsforeningens formand j Hillerød.
Uden foregående øvelser i køkk enet, kun
udrustet med en kogebog, begyndte Sofie
Madsen sit arbejde i delte hj em. hvor der var

IObørn og mange gæster. »Jeg koncentrerede mi g brutalt om del«, erindrer Sofie Madsen mange år senere. Hvor stærk hend es
koncentration kunne være ses af, at fa milien
efter en måned betalte hende fuld løn og efter tre kvart år mente, at hun kunne være
økonoma på et plejehj em. I hendes auti stiske ungdom havde hun slet ikke sel betydningen af moderens hus li ge arbej de, fortæ ller hun, men nu var hun lil gengæld vel motiveret og koncentreret.
Arbejdet i delte hjem betød meget fo r
hendes videre udvikling. Her hørte hun for
fø rste gang om N.ES. Gru ndtvi g. Hun læste
frimen ighedspræ st Valdemar BrUckers bøger og fandt i dem det åndeli ge støttepunkt
som hun havde søgt. 1 Højskolebladet mødte
hun Montesorris tanker gennem en omtale af
T hora Consta ntin Hansens lille bog: »Børneparadiset«. Hermed var rell1ingen lagt for
hendes videre virksom hed.
Hun vendte tilbage lil børnehjem met og
fandt her en udfordring i en auti stisk lille
dreng der var gået he lt i baglås. Efter at have
mødt ham som et ligeværdi gt med men neske
med respekt for hans krav, oplevede hun det
afg(1rende gennembrud i han s udvikling. Det
var en dag han frivilli gt gav efter for hendes
ønske om at få en tændstikæske, som han
holdt i sin hånd, og han udtrykte sin undren
og glæde med ordene: })Er det sandt, blir der
hverken krævet eller truet?«. Sofie Madsens
egen kommentar er: »Den guds skabte kerne
er den inderste og dybeste drift i et menn eske. Det er uforgængeli gt. « Driften, som Sofie Madsen taler om er friheden, og den person lige frihedskerne, mener hun , er et værn
om det allerreneste og bedste. Det var genskabelsen af den perso nlige fri hedskerne,
so m blev hendes arbejdsgru ndlag.
Sofie Madsen søgte en tid ansættelse hos
Thora Consta nti n-Hansen i hendes børnehj em, »Hjemly« ved Roski lde. Her mødte
hun en anden madkultur end den hun var
vant til, idet Thora Co nstanti n-Hansen var
vegetar. Typisk for Sofie Madsens udvikling
i disse år er at hun alter måtte bryde op, denne gang for at lære vegetarisk levemåde.
Hun fand t den hos et ægtepar, ger tilhørte
pastor BrUckers fr imeni ghed i Agård ikke
langt fra Askov. Gennem deres arbejde med
jorden og dens afgrøder kom hun i nær kontakt med naturen, og hendes kærlighed ti l
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naturen gav hende nyt li vsmod. Al fø lge naturens gang blev hendes senere pædagogiske
arbejdsgrundlag. Hun vendte ti lbage ti l Thora Constantin-Hansen, og da børnehj emmet
havde vanskeligt ved at tage imod fl ere
børn , besluttede hun at oprette si t eget hj em
for to små børn.
Sofie Madsens børnehjem fik en spæd
start hj em me hos moderen i Hillerød. men
efter et kort ophold i en leje t fOflJaglerbolig,
fandt hun mere stabile boligforho ld for sig
og de små ved at leje si n ind i en ejendom,
der tilhørte Rosk ilde højsko le. Fra 1928 lejede hun hele ejendommen til de I l børn,
som hun da have fået overtaget omsorgen
for. Fra da af fu ngerede børnehjemmet i
Himmelev. der kom til at hedde Havrekilde,
med fuld krafl.
Fortællingen om Sofie Madsens udvi kling gør el stærkt indtryk. men end nu stærkere er det at møde Sofie Madsen selv gennem bogens mange erindri ngsgli mt, specielt
hendes erindringer om nogen af de børn.
som hun har været mor for. Del er bogens
største værdi , at den formidler delle møde så
enkelt og overbevise nde. Som læser forstår
man efterhånde n. hvor stærkt et indtryk hun
må have gjon på børnene.
Biografien er ikk e en biogafi i traditionel
forstand. Den er, som de faglige rJdgivere
Birgit Kirkebæk og Vagn Skovgaard-Petersen siger i efterskriftet, en del af en biografi.
Bogen tager sig kun af Sofie Madsens arbej de med børnene. Men spørgsmålet er, om
der fandtes flere sider af Sofie Madsens liv?
Man får indtrykket af, at hun helt og fu ldt
helligede sig denn e opgave. Hun sov sammen med børnene fo r at give dem tryghed ,
og hun brugte til sy neladende hele s in økonom i til hjemmets drift og til børnene, medens hun sjæ ldent købte noget til sig se lv.
Fortællin ge n om Sofie Madsen er en fortælling med en egen fascinerende tone. Sæ tningerne er korte og mundrette, med mange
indsku dte tankes pri ng tilbage i tid. Nogen
gange er det meget vanske li gt at holde tråden.
Teksten består af en blanding af udgiverens sammenholdende beretning, samtaler
med Sofi e Madsens medarbejdere og med
overlægerne Jens Egsgård og Axel Arnfred.
Bogen består også af uddrag fra Sofe Madsens bøger, interviews med Sofe Madsen
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samt forældres udtalelser om deres børns li"
samme n med »Madsen«, som mange kaldte
hende. En enkel t af hendes tidligere elever
udta ler sig også. Man kunne have ønsket. at
langt flere af dem var blevet in terv iewet, og
at deres sy nspu nkter og erindringer var indgået i det grundlæggende materiale.
Meget af ma terialet er hidtil ukendt, og
der af stor væ rdi i sig selv al dette materiale
gennem bogens noter og kil dehenvisninger
nu bliver gjort kendt for læserne. Specielt
drejer det sig o m det omfattende filmmateriale, som Stine Bitsch-Larsen har haft lejli ghed til at se og som befinder sig i privateje hos Gorm Hansbøl.
Gorm Hansbøl har sørget for bogens noteapparater. Her fortæller han om de fi lm og
lydbånd. som han de lvis selv har været initiativtager ti l, om de kopier der er taget og
hvor hver kopi befi nder sig i dag. Pa den
måde vil en uvurderlig viden om Sofie Madsens pædagogik blive fast holdt for eftel1iden. Det er meget fo rtj enstfuldt.
Au ti sme hos børn har længe været en
gåde for både lægev idenskab og pædagogik,
og endnu er gåde n ikke løst. Sofie Madsen
har været en af de få, som har formået at fa
adgang til de auti stiske børns verden, så de
har faet tillid til de voksnes verden. I sin bog
om Sofie Madse n lu kker Stine Bitsch-Larsen således døren på klem til et forunderl igt
uni vers, hvor forståelse af me nnesker går
forud for reg ul ering af adfærd.
Ikke bare pædagoger har gen nem årtierne
været klar over Sofie Madsens sjæ ldne kvalifikationer. Også de overlæger, som hun arbejdede nært sammen med , anerkend te hendes usædvanli ge ev ner. }>En ædelsten i børneforsorgen«, ka ldte overlæge Jens Egsgård
hende. I 196 1 modtog hun Antoniusprisen
fra Landsforeninge n for Mentalhygiej ne.
Sofie Madsen gik på pension i 1970, men
havde til si n død i 1882 nær kontakt med
sine tidli gere børn.
Bogen burde væ re obligatorisk læs ni ng
ved alle pædagogiske uddannel sesinstitutioner. men den kan også læses uden pædagogiske forud sæt ninger som en fængslende
fortæ lli ng om et usædvanligt menneske med
el usædvan li gt livskald.
Ingrid Markussen

Henning Bro Rasmussen: Kirkesanger og
landsbyorganist. Om den seminarieuddannede lærer som kirkemusikalsk medarbejder gennem 200 år. Om dansk sal·
mesang. Om sanginspektionen 1859·1970.

Odense UlliversiTel.'ijorlag. /998. 399 s.
300.· kJ:
Ved sin død i begyndelsen af 1996 efterlod
Henning Bro Rasmu ssen sig det næsten færdige manu skript til et arbejde, han havde
forberedt gen nem en række år. Tanken må
have li gget ham næ r. Han, der efter end t mu si kvidenskabeligt studium suppleret med
uddanne lserne som sangpædagog og so m
organist blev musikl æ rer på N. ZahJes seminarium, hvor han forblev gennem hele sit arbejdsliv. Undersøgelsen kan således opfattes
som udbl ik til horisonter omkring hans eget
professionelle liv. Derfra va r der meget at se
for den opmærksomme iagttager.
Bogen har fået en titel og tre adskilte undertit ler. der sy nes at angive forskellige temaer. Men em net er i grunden bare et: hi storien om samarbejdet mellem skole og ki rke,
fortrinsvis på landet. fra slutningen af det 18.
ti l anden halvdel af det 20. årh undrede. Den
historie har sin klare begyndelse, da skolelærere i oplysningstidens sene fase blev sat
ti l at erstatte degnene i kirkerne, og den har
en lige så klar slutnin g, hvor se minarieuddannelsen for ikke mange år tilbage måtte
give slip på de kirkemusika lske elementer.
Historien har mange forg reni nger. og
Henning Bro Rasmussen kaster i løbet af sin
und ersøgelse blikket vidt omkring. Men
hele vejen igennem er frems tillingens akse
se minariets musikundervisning plus dens
mål, dvs. lærern es senere arbejdssituation
som pædagoger i skolen om hverdagen og
ki rk esangere eller organister i kirken om
søndagen - og hvornår der i øv ri gt måtte
være brug for dem.
Det er beretningen o m en succes, gennemført over de ca. 200 år. Hensigten var at
forbed re kirkesangen i Danmark, og det lykkedes. Oplysningen s mu sikfolk (Niels
Schiørring, Henri ch Ussing, J.A.P. Schulz)
var forfærdede over det musikalske niveau i
kirkerne. og de skrev om det. Administratorerne reagerede, og i Den store Skolekomi ssion udvikledes tanken om, at lærere skulle
overtage degnens funktioner, så at de i sko-

len kunne forberede børnene til søndagsgudstjeneste ns salmesa ng. Tanken blev udmøntet i skolelovene af 1806 og 18 14, og i
løbet et halvt århu ndrede var embederne
langt de fleste steder bundet sammen . Del
betød ikke, at kritikken forstummede. Krafti ge angreb på kirkesangen. som den lød
især på landet. blev fremført af Rudolph Bay
og Em il Chri stiani i hhv. 1840 og 1859/60.
Bay blev efter grundlovens vedtagelse i
1849 konsulent for kultusministeriet. og fra
1859 oprettedes et embede som sanginspektør, der fik stor indflydelse på såvel pædagogik som underv isnin ge ns indhold. De tl este
at deLS indehavere. fra Berggreen over Nebe long og Wb ldike til J.L. Emborg var tillige kirkemusikere, hvilket fik en særli g vægt
efter 1916, da kultusministeriet blev delt, så
at kirke og skole fik hvert sit ministerium.
Seminarielærerne kom nu under to politiske
herrer. Men altså blot en in spektør.
O rgler begyndte at blive udbredt på landet
i løbet af det 19. årh. s 2. halvdel, men blev
fø rst rigtigt almindel ige i løbet af det 20. Det
havde dog siden 1790'erne været muli gt at
uddanne sig i orgelspil yed visse seminarier.
Nu fik det kirkel ige orgelsp il større aktualitet, og det gav også de kvindelige seminarielærere mulighed for beskæftigelse i kirken.
For mens man dårligt kunne forestille sig en
kvinde, der g ik op og ned ad kirkegu lvet og
»sang fo[«, var der ikk e tilsvarende betænkeli gheder ved en kvindelig organist.
Kravene lil uddannelsen steg, niveauet
blev hævet, og samtidig voksede lærernes
prob lemer ved at have både hverdags- og
søndagsarbejde. Landsbyskoler blev i vidt
omfang sam let til centralskoler med ændrede pædagogiske krav: i kirken ønskede man
at frigøre sig fra forpli gtelsen til at ansætte
en lærer so m kirkesanger. Kort sagt: de to
verdener gled fra hinanden, og i løbet af det
20. årh. skiltes deres veje. Den sidste sanginspektør, Ejnar Boesen, var usædvanligt nok
ikke kirkemusiker. I midten af I 970'erne afholdt man de sidste eksa miner i kirkemusikalske fag på et seminarium. Men da var
målet også nået. Kirkesangen på landet også på landet , sku lle man vel sige - var
bragt op på et respektabelt niveau. Med rette
siges det til sidst, at »deT var en rigTig ranke,
der i J700·rallet blev tænkT med lærerne som
kirkemusikafske medarbejdere«.
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Udviklingen blev bestemt af mange forhold, overordnede direktiver såvel som lokale små diskussioner og konflikter. Kirkemusikalske fornyelser kunne volde kvaler
og i hvert fald fremkalde debat skifc i 5almemelodirepcrtoiret, først fra de sti\'e, langsomme koraler til de livligere, men også
mere sentimentale romancer, og senere fra
dem over til de Laub'ske melod ier. Menigheder og kirkesangere kunne være træge ti l
at tage imod noget nyt, i sjældnere tilfælde
være begejstrede for det, og sanginspektørerne kunne forsøge at påvirke undervisningen i enten konsernHiv eller progressiv
retning. Også disse sider af emnet belyses
med mange dokumenter i bogen, rækkende
fra lo ye og forordninger ti l små karakteriserende anekdoter, det hele fortalt i en pædagogisk stil, fyldt med sprogligt li \'.
Henning Bro Rasmussen har fundet et rigt
kildemateriale, f. eks. i sang inspektørernes
indberetninger ti l ministeriet, der ligger i
Rigsarki \'et, i private bre\'e og i en mængde
mindre mere eller mindre overset litteratur, og
han citerer flittigt undervejs. Hver tekst bliver
udlagt og kommenteret, altid med et skarpt
blik for pointerne og ofte med megen lune,
som det var karakteristisk for ham. Bogen er
på den måde ikke blot en historisk beretning,
men også en vigtig materialesamling.
De tre udgi vere, Tage Kampmann, Frede
V. Nielsen og Vagn Skovgaard-Petersen,
fortjener stor tak for at have bragt manuskriptet frem i bogform . Det er en meget
nyttig håndbog, let at orientere sig i og fyldt
med præcise oplysninger. Det er tilmed blevet en smuk bog, som uden tvivl ville have
glædet forfatteren, hvis han havde kunnet
opleve at se den. Teksten smykkes af talrige
illustrationer, deriblandt en række muntre
teg ninger af Hans Christian Høier.
Et sted nævner Henning Bro Rasmussen
med mild ironi »defl endnu uskrevne dansk
musikundervisnings historie«. Han nåede med
denne bog selv at yde et vigtigt bidrag tilden.
Carsten E. Hatting

Harry Haue, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter. Statens tilsyn med gymnasieskolerne 18481998.
Undervisningsministeriet 1998, 477 S., 350,h (Ii/ 113 /999: 250.- kr)
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Det hører til sjældenhederne, at en bog på en
gang bliver jubilæumsskrift og mindeskrift.
men sådan har det begivet sig med den bog,
som Undervisningsmi ni steriets gymnas ieafdeling for nogen tid tilbage besluttede at udgive i anledning af sit halvandethundrede års
jubilæum - lidet anende, at den skulle udkomme få måneder før afdelingen nedlagdes
som led i en omstrukturering af ministeriet.
Men nu ligger de n her, næsten 500 vægtige
sider med mange gode billeder, med en titel
der ikke sælter lyset under en skæppe og
med Madvig både for og bag.
Tre forfattere har delt opgaven imellem
sig. Erik Nørr beskriver forh istorien og tiden
frem til 1888. Det gør han grundigt, med suveræn beherskelse af et meget stort ki ldemateriale og med stor ærbødighed for emnet.
Vagn Skovgaard-Petersen, der med bogen
Dannelse og Demokrati ( 1972) lagde grunden til studiet af den lærde skoles historie,
har her i meget knap form behandlet perioden 1888- 1945. Afsnittet rummer bl. a. interessante portrætter af de tre inspektører,
S.L. Tuxen. Henrik Bertelsen og A.C. Højberg Chri stensen. I Harry Haues afsn it, der
fører frem til nutiden, går det over stok og
sten. Fremstillingen er inciterende; hvis den
for læseren undertiden forekommer flimrende, er det kun en svag afglans af, hvorledes
det fakti ske forløb må have virket på mange
af dem, der i perioden var lærere i gymnasiel. Især er skildringen af Sigurd Højbys periode 1958-71 spændende. bl. a.fordi den har
kunnet bygge på et ston og værdifuldt materiale i afdelingens arkiv. omfattende Højbys
privatkorrespondance.
Bogens litel inspirerer læseren til at fu ndere over, hvilke kvaliteter det var, undervisningsinspektionen bestræbte sig for at
vogte, og hvordan den under arbejdet med at
gøre det, stod i relation til det omgivende
samfund. Forfatterne har allerede på titel opslaget sat dette ci tat fra 1887, der vel skal
antyde et svar: })Folkedannelsen vil snart udarte ti l overfladisk Politur, når ikke Lærdommen holder den i Ave«. I sin konkrete
kontekst ble v sentensen vel formuleret i polemik mod grundtvigianernes skolesy n, men
dens indhold kan generelt fortolkes som en
understregning af betydningen af undervisningens videnskabelige grundlag. Det har
uden al tvivl gennem de ISO år været et væ-

sentligt element i undervi sningsi nspektionens kva litetsbegreb. Et mere nuanceret ud gangspun kt udgor imidlertid den sætnin g i
indledningen til Harry Haues afsnit, hvori
han karakteri serer gy mnasieordningen af
1963 som udtryk for »en udvikling væk fra
enhedskulturens dannelsesgy mnasi um til et
videnskabscentreret faggy mnasi um, åbent
for det hØj tindustria liserede samfunds behov
for en mere differentieret, specialiseret ekspert ise«. Det kan , hvad Haue si kkert er udmærket kl ar ove r, diskuteres, om vandskellet ligger netop i 1963 - demonteringen af
enhedskulturen og almendannelsen begyndle længe før, og ordet »almendannende« står
endnu den dag idag i gy mnas iets formålsbestemme lse! Men sætningen etablerer begrebs parret dannelse - ekspertise, der meningsfuldt kan anvendes som redskab til forståe lse af en side af undervi sningsinspektionens forståelse af si n opgave.
Fra 1848 og frem til al menskoleloven af
1903 var almendan ne lsen det centrale begreb. Dens indhold var genstand for hefti g
di sku ss ion, men dens real itet som ideal og
målsætning blev ikke grund læggende an fægtet. Det gjorde den for såvidt heller ikke
eksp licit derefter, men uti lbøjeligheden til at
defi nere og di skutere, hvori den bes tod, blev
efterhånden påfaldende. Hos den første indehaver af embedet som undervi sningsinspekt ør, filologe n Johan Nicolai Madvi g
stod begrebet i sin fu lde kraft i den udformnin g, det havde faet med ny humanism en i
slutningen af det 18. århundrede. For Madvig var malet, således so m han omfattende
redegjorde for det allerede i 1830' erne, at bibringe elevern e den højes te almene danne lse
gennem tilegnelse af et )encyklopædisk«
pens um med kerne i de klassiske kultu rer. I
1848 udnævntes Madvig af Martsmi nisteriet
til undervisningsinspektør fo r de lærde skoler med omfattende beføjelser til at ordne og
udøve censur ved eksamen og tilsyn med
den daglige undervisn ing, alt i overensstemmelse med en instruks, han i det væsentlige
selv havde forfattet. Han varetog hvervet
indtil 1874, kun afbrudt af en periode som
kultu sminister, som han udnyttede til selv at
udforme skolernes underv isningsp lan. Aldrig hverken før e ll er siden har en dan sk embedsmand haft lykkel igere arbejdsbetingelser. Der var nok kritik af hans latinskoleord-

ning, men lige til 1870 kun af udenværkerne. Det skyldtes to forhold: at det regeringsbærende nationall iberale - siden konservati ve - parti grundl æggende var godt tilfreds
med den, og at der i hans tid endnu ikke var
presserende behov for en anden slags højere
udddannelse. Latinskolen uddannede lige til
slutningen af I 870'erne kun omkring O.Y/b
af en ungdomsårgang, men det var rige ligt
ti l at sikre Universitetets og dermed den
højere embedsstands rekmtleringsgrund lag.
Der fremførtes ve l ti l stad ighed krav om, at
naturvidenskaberne skulle have en større
plads i pensum, men de var uden ree l baggru nd i et samfundsmæssigt behov. Snarere
var de udtryk for naturvidenskabsmændenes
ønske om større anerkendelse af deres fag
inden for enhedskulturens almendannelse.
Da latinskolens ældste klasser i 187 1, trods
Madvigs modstand, var blevet delt i en hi stori sk-filologisk og en matematisk-naturvidenskabelig retning handlede store dele af
debatten i de næste 20 år om, hvordan man
kunne få ophævet delingen ige n, og endnu i
midten af 1880' erne søgte kun 20 co af eleverne den matematisk-naturvidenskabelige
retning.
Latins kolens reelle problem var dens forhold ti l det nye politiske demokrati, konkret
Venstre på Rigsdagen, der forståelig nok
ikke ku nne acceptere, at den højere embedsstand var en i vid udstrækn ing selvrekrutterende frimurerl oge af mænd, der fra deres
IO. ti l deres 24. år var uddannet i en kultur.
som var utilgængelig for meni gmand. Venstres hovedstandpunkt, der dog efterhånden
udvandedes op imod System skiftet i 190 I,
var, at latinskolen ret og slet burde afskaffes.
Almenskoleloven af 1903 opretholdt en
statsli g højere skole som adgang til uni versitetet - og med tiden en lang række andre videregående uddannelser. Den etablerede forbindelse mellem fo lkeskole og højere skole.
Den drev kilen mellem humaniora og naturvidenskab til bunds, og den satte de klassiske sprog ud på et sidespor. For så vid t opfy ldte den Venstres poli tiske program , samtidig med at den markerede opgivelsen af forestillingen om en enhedsku ltu r. Underv isnings inspektio nen havde kun indflyde lse på
dens udformn ing, for så vidt som dens fo rmand , M. Cl. Gertz, der var venstremand,
virkede bag kuli sserne. Men loven fik den
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konsekvens, at inspektio nen blev taget ud af
hænderne på Universitetet, der iøvrigt længe
havde haft det stø rste besvær med at få nogen til at patage sig den, og betroet en skolemand, Lige til J 958 var undervi sn ingsinspektørerne imidlertid mænd med selvstændig videnskabelig produktion, og det samme
gjaldt mange af de faglige medhjælpere. der
ansattes efter 1919, Endnu i begyndeben af
1950' erne bar gymnasiet præg af at være en
lærd skole. Skovgaard-Petersen gør i slutningen af Si l afsnit nogle betragtninger over
det forhold. at den pædagogisk forandrede
sig så lidt efter 1903 og pege r på, at lærerne
var de samme. Jeg tror, man dertil kan føje,
at eleverne. omend ubev idst, har støltet lærernes kon servatisme. Endnu i midten af
1920'erne var omved en trediedel af eleverne ak ademikerbørn , sa mme andel som i
1880'erne. Og gymnasiet var meget langt
fra al være nogen bredt favnende bog lig
ungdomsskole. Det uddannede i 190 I 0.8~ o
af en ungdom sårgang, i 1920 1.7%, i t 940
3.3%. Det var naturli gvis udtryk for, at der
ikke var en større del af befo lkningen. der
havde råd til eller interesse for at holde deres
børn til bogen ind til det 18. år. Omvendt var
det den forøgede velstand i kombination
med det forhold. al studentereksamen bl ev
en forudsæ tn ing eller et fortrin ved adgang
til stad ig fl ere videregående uddannel ser,
der opbyggede det pres, som førte til 1958loven.
Den var i si t indhold en mindre reform
end loven af 1903, men blev i sine kon sekvenser en langt stØITe. Hertil medvirkede
det væsentlig, at sagen i Sigurd Højby fandt
sin mand , ligesom den i 1848 i Madvi g havde fun det sin. Begge udnævnel ser var klart
poli ti ske, begges ante acta signalerede væsentlige ting om deres roller som undervi sningsinspek tører. Madv ig var Universitets
professor i de fag, som var lati nskolens kerne, Højby var en meget progressiv gymnasierektor og havde været formand fo r GL.
Højbys indsats blev i vid udstrækning al
nedbryde den underv isn ingsinspekt ion,
Madvig havde opbygget, og som i sine
grundtræk end nu var bevaret i 1958. Kontrollen med lærerne blev til vej ledn in g, godkendelse af lærebøger blev afskaffet. Almendannelsen føne de begge i deres skjold,
men de mente te mmelig forskellige lin g med
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ordet. I den »røde betænkning«, der \"ar
grundlaget for im plementeringen af 1958loven fasts lås det. at almendannelsen ikke
har noget engang fastlagt indhold. Det mente Madvig, at den havde. Men med betænk ningen i ryggen kunne Højby opgive det kanoni ske pensum i de humani stiske fag . Det
og almendannelsen blev dog endnu i 1985
sat på dagsordenen af Bertel Haarder, der
her nok en gang demonstrerede sin trang til
at gå mod strøm men.
I betragtn ing af hvor onwæltende ændrin ger den høj ere sko le har været gens tand for i
de behandlede 150 år, er det lidt overraske nde at konstatere, at de pædagogiske k\a li tetsmål, inspektionen har sal, tilsyneladende
uforandret har været de samme. Allerede i
sine debatindlæg i I 830'erne advarede Madvig mod, at der i undervisningen lagdes for
stor vægt på ydre kundskabsti leg nelse, og
han indprentede både da og siden lærerne, at
de sku ll e søge at fremme elevernes selvstændighed og modenhed. Der er næppe en
af hans efterføl gere, der ikke har sagt og
skrevet det samme - og ofte ledsaget det af
beklagelser over, hvor ringe fremskridt, der
var sket. I bogen blander sig kun en enke lt
mislyd i denne ko rsang: der var kun en »fraseagti g« modsætning mellem kundskaber og
modenhed, hvæsede undervi sningsinspektionen i sin årsberetn in g for 1892. Der er jo
tale om et af pædagogik kens grundprob lemer, men måske er skolefolks beskæfti gelse
med emnet her i landet blevet særl ig intens,
ford i Grundtvig midt i debatten har plantet
det synspu nkt, at børn slet ikke kan blive
hverken selvstændige eller modn e af at gå i
skole.
Erik Stig J~>rgellsell
Karsten Faurholt: Nina Bang, Mennesket

og politikeren, Odense 1997, Udgivet som
bind 208 i serien Odense University Studies in History and Social Sciences.
Odense Ulliversilet~forlag, CampIlsvej 55,
5230 OdeIlse M. /92 s., iII., 200,- kr.
Historikeren Karsten Faurholts bog o m
mennesket og politikeren Nina Bang (18661928) placerer sig smukt i bølgen af poli ti kerbiografier, som i di sse år skyller hen over
Danmark. Nin a Bang har på trods af sin centrale pl acering i Socialdemokratiets hi storie

i de første tre årtier af dette århundrede og
det faktum, at hun blev verdens første kvindelige minister, da hun i 1924 blev undervisningsminister i Staunings socialdemokrati ske regering, hidtil kun i ringe grad været
mål fo r nærmere undersøgelser. Med Karsten Faurholts bog er der nu fremkommet en
grundig og sober gennemgang af Nina
Bangs virke. Pa grund lag af det eksisterende
kildemateriale har forfatteren sat sig for at
tegne et billede af såvel privatpersonen Nina
Bang som politikeren. I syv kapitler (2-8)
gennemgås Nina Bangs liv fra barndommens opvækst i beskedne kår i musikerhjemmet i Helsingør som et ud af Ellinger
ægteparrets ni børn, over tiden som historiestuderende, hvor hun mødte sin ægtemand
Gustav Bang ( 187 1- 1915) og sammen med
ham blev grebet af den socialdemokratiske
bevægelse, til årene som journalist på Socialdemokraten, der sideløbende kombineredes med et voksende partipolitisk engagement, først som medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse fra 1903, som medlem
af Københavns borgerrepræsentation 191317, som landstingsmed lem 191 8-24 og endelig som undervisningsminister 1924-26.
Tyngden i frem stillin gen ligger på Nina
Bangs politiske karriere, og ikke mindst perioden som undervisningsminister, som for
læserne af dette tidsskrift naturli gvis også
må fremstå som det mest centrale kapitel i
bogen. Nina Bang fik godt to år på posten
som undervisningsminister, men fik ret beset ikke nået at sætte markante fingeraftryk
på lovgivningen indenfor det skol epolitiske
område. Hun fremkom i 1925 med to væsentli ge lovti ltag - en ændring af semniarieuddannelsen og en ændring af skolevæsenets styrelse - , som hun imidlertid måtte
overlade til senere un dervi sningsministre at
gennemføre. Derimod resulterede Nina
Bangs stærkt ideologiske og kompromisløse
ledelsesstil i undervisningsministeriet i flere
politiske konflikter, hvor forholdet mellem
minister og embedsmandsværket ble\' sat i
focus,ikke mindst spørgsmålet om, i hvor
høj grad ministeren måtte tage ideologiske
hensyn ved embedsbesættelser. Det er interessant læsning at følge, hvorledes socialdemokraten Nina Bang udvalgte sin partifælle
Vilhelm Rasmussen (1869- 1939) som ny
forstander pa Danmarks Lærerhøjskole, selv

om denne slet ikke haYde ansøgt om stillingen~ Ligeledes af mere principiel betydning
star Nina Bangs forgæves forsøg på at fjerne
topembedsmanden, konsulent i fo lkeskolesager, den stærkt konservative N.A. Larsen.
so'fn formand for Censorkommisionen for
Seminarierne. Her er der tale om el tidli gt
forsøg i dansk administrationshistorie på at
indføre »amerikanske til slande« i det danske
embedsmandskorps, som trækker perspektiver frem til vores tid , hvor embedsmandsstandens traditionelle, apolitiske rolle synes
under revision.
Karsten Faurholt giver en detaljeret, omhyggelig og velskrevet fremstilling af Ni na
Bangs liv og virke, der er ledsaget af en række velvalgte fotos og karrikaturtegninger.
Læseren efterlades med et klart indtryk af
politikeren Nina Bang, der definerede sig
selv som socialdemokrat snarere end feminist, omend man godt kunne have ønsket sig
en nærmere redegørelse for Nina Bangs placering indenfor det socialdemokratiske partiapparat og ikke mindst den position hun
indtog i forhold til de førende socialdemokrater Thorvald Stauning, K.K. Steincke og
E J. Borgbjerg. Privatpersonen Nina Bang
derimod fremstår mere blegt i forfatterens
fremstilling, hvor det ikke lykkes at samle
de mange spredte mosaikker til et psykologisk sammenhængende portræt af mennesket Nina Bang. En mere problemorienteret
indfaldsvinkel til Nina Bangs offentlige og
private virke kunne muligvis have tilføjet
yderligere face tter til bogens portræt, men
denne kritik skal ikke overskygge det faktum, at Karsten Faurholts bog på god vis har
ud fyld t et hul i den danske politiske historieskrivning, og sat focus på en markanl og
indtil denne bog undereksponeret politiker
fra det 20 århundrede.
Keld Grinder-Hansen

Michael Bregnsbo: Samfundsorden og
statsmagt set fra prædikestolen.
Museum Tusculal1wns forlag, København
1997,464 s. 365, - kr.

Det kræver vel ikke en undskyldning, men
så dog en forklaring, at en bog, der først og
fremmest beskæftiger sig med prædikener,
omtales her.
Baggrunden er, at det gejstlige embede i
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den periode. som bogen behandler, opfattedes so m et lære-embede. Et eksempel: Da
Gru nd tv ig i 1826 nedlagde sit embede ved
Vor Frelsers Kirke på Chri stianshav n, anvend te han i sit brev ti l Sjæll ands biskop den
formu lering, at han ikke alene ned lagde det
nævnte embede, »l1len i det Hele Lære-Embedet i den dan ske Kirkeii, således at han
hermed ophørte at være »Iovlig kalrJet og beskikket Lærer i den danske Kirke({. Og el andet: det vel endnu ikke helt glemte udtryk
jubel-lærer blev anvendt om en præst, der
ku nne fejre halvt redsårsdagen for sin ordi nat ion.
Mens en senere tid har opfattet præsten
som i første ræk ke forkynder og sjælesørger,
betragtede den typiske præst den gang sin
ro ll e so m en lærers. Sa mmenholdt med det
vidtgående ansvar for skol evæsenet, so m var
skabt af kirken og længe blev betragtet som
en funktion af denne. giver det forsåvidt god
meni ng. og præsterne kunne med relte se sig
selv som voksenoplysere. Det gjaldt bl.a.
landbrugsun dervisn ingen, som i hverdagen
nok mest var praktisk - mange præster var
virkeli ge foregangsmænd, som prøvede at
lære deres sog nebørn nye metoder, nye afgrøder. hu sdyrforædling, frugtavl osv. mens det sikkert er en o ndsi ndet myte, at
nog le præster gjorde høj messeprædikenerne
til la nd brugsfored rag. (Men i betragtn ing af,
at der den gang ikke fandtes andre sa mlingslo kill er, kan det meget vel tænkes, at præsterne anvendte kirkerummet til foredrag. Det er
såmæ nd ikke så længe siden, at jeg selv holdt
et fo lkeli gt foredrag i en landsbykirke.)
Derimod kan præsters udtalelser om samfundsorden og statsmagt fra prædikes tolen
meget vel betragtes som den første folke li ge
!=i amfund sJæreundervisning.

*

Histori keren Michael Bregnsbo har udsend t
en ræ kke bøger og artikler om beslægtede
emner, og den fore li ggende bog er kulminatio nen af lang tids studier. Den behand ler perioden 1750- 1848. altsa den oplyste enevældes epoke. på grundl ag af trykte prædikener,
he runder en del, der er trykt senere (nav nli g
Grundtvigs). Han har kulegravet området i
en sådan grad, at der ikke kan være meget.
der har forputtet sig - højst nogle småtryk,
som ikke er blevet registreret officielt, og
hvi s overl evelse er ukendt.
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Forfatteren har holdt sig til de t egentlige
Da nmark og udeladt hertugdømmerne, Norge osv. Om han herved har overset, at nogle
dele af Slesv ig kirkeli gt hørte til Danmark nemlig en del af Ribe stift og Als og Ærf1,
som indtil 18 19 hørte ti l Fye nsstift og derefter udgjorde et selvstænd igt stift - kan ikke
ses. Noget tyder på det. for når han tæller
stifter, får han ikke Als og Ærø med. Det er
måske ikke af betyd ning i bogens sammenhæng, men alli gevel.
E n ganske stor del af materialet er prædi kener pa tysk, fø rst og fremmest ho ldt af
hofpræster og præster ved de tyske kirk er i
Københ av n, me n også af ellers danskskri \'ende præster - de sidstnævnte udgivelser
mås ke beregnet på eksport. Tyske oversættelse r af da nske prædikener, der udkom i
Tyskland, er dog ikke med, og der vi lle da
hell er ikke \ ære grund til at henv ise til f.eks.
den oversættelse af Grundtvigs dimi sprædiken, der udkom så langt bOlte so m i NOrnberg.
Det siger sig selv, at det, der blev trykt,
ikke har været repræsentativt for alle ho ldte
prædikener. Der er kun få landsbypræster i
forh old til de mange, der har været i embede, (og de, der lod deres prædikener trykke,
var navnlig præster, som bagefter havde fået
kald i byerne), li gesom de tyske præster fylder alt fo r meget, (men måske kan være
særli gt interessante i den peri ode, da hoffets
sprog var ty sk). Lidt større repræsentati vitet
ville være nået, hvis periodens utrykte prædikener var medtaget, men der er næppe bevaret mange manuskripter, og de bevarede
er ikke nødvendigvi s typis ke. Der er dog et
momen t ved nogle af de bevarede præd iken manusk ript er. so m er af interesse: vidn esbyrdene Om genbrug. Jeg har således et
bundt prædikenmanu skri pter, hvoraf de ældste er fra peri oden 1786- 1798, men noteret
anvendt så sent som j 1843-44 af den oprin delige forfa tters søn. Det kunne tyde på, at
de fakti sk ho ldte prædikener kan have væ ret
mere konservative end de samtid igt trykte,
dvs. at de n politiske forkyndelse i prædikenerne sakkede bagud.
Undersøgelsen er politisk-idehistorisk,
ikke teo logisk, og forfatteren har f. eks. ik ke
sat de ci terede udsagn om samfundsforhold
mv. i forbi ndelse med de tekster. hvorover
der er præd iket. Det kunne ell ers være in-

teressant nok - også fordi præsterne kan
have motiveret deres ord om samfundets rette orden (kort forta lt : den kærlige, men ubestridte patriarkalisme) med kristelige argumenter og derved givet dem ekstra autoritet
- men det er selvsagt en anden opgave, som
nok kunne friste til løsning. Er det rigtigt,
som onde tunger undertiden har påstået, at
nogle præster misbrugte evangeliet politisk
- den gang som måske også senere? Man
kan en gang imellem mindes Chesterton,
som et sted fortalte om en præst, der aldrig
blandede politik ind i sine prædikener, medmindre det gik op for ham, at hans sognebørn var ved at begå den dødssynd at stemme på den forkerte kandidat. Indtil 1830'rne
forelå denne fr istelse ikke for danske
præster, og skulle nogen senere have udtalt
sig om valgkandidater i en prædiken, lod
han den næppe trykke. Jeg kender egentli g
kun en utvetydigt politisk prædiken fra
1800-tallet, nemlig Grundtvigs ligprædiken
over konsei lspræsident Rotwitt i 1860, men
den er til gengæld heller ikke til at misforstå.
Forfatteren ser materialet - efter min mening med megen ret - som udtryk for samfundssynets forandringer gennem perioden fra en ukritisk enevældetroskab over taknemmelighed for den oplyste enevældes
gode gerninger til accept af det forestående
konstitutionelle styre. Det er tydeligt - for
mig i hvert fald - al prædikenerne til stadighed er en tro afspejling af autoriteternes Ønsker og ikke giver udtryk for præsternes
eventuelle personligt kritiske ho ldn inger.
Disse fik derimod i et vist omfang udtryk i
en del af samtidens debat litteratur. Der var
ikke alene - som allerede nævnt - præster,
som var optaget af landbrugstekniske reformer, men også mange præster, der interesserede sig for sociale spørgsmål og skolespørgsmål. I skrifter om den slags spørgslTIJl
var de ofte mildt kritiske i en grad, der ikke
kendes fra prædikenerne. Man kan vel også
have lov til at spørge, om det er sandsynligt,
at en præst, som gav udtryk for mere eller
mindre radikale meninger i en prædiken,
havde lyst ti l at lade den trykke.
Betegnelsen samfundslæreundervisning
kan meget vel opretholdes, selvom prædikenerne var autoritetstro. Al samrundslæreundervisning er konservativ, fordi dens
emne er og må være det bestående. Ingen

samfundslære har nogensinde været revolutionær - når den inddrog ønskelige reformer
og kritik af det bestående, er det altid sket
under henvisning til det herskende systems
iboende forandringsmekanismer.
Og måske kan analysen af den samfundsorientering, der fandtes i den oplyste enevældes prædikener, give an ledning til overvejelser ogsa over vor tids samfundslære.
Hvi lke mere eller mindre skjulte præmisser
ligger bag den? Og i hvilken grad fortæller
også den, at vi lever i den bedste af alle tænkelige verdener?

*
Bogen er overordentlig grundig og forsynet
med et meget nyttigt bilagsmateriale, og den
lader sig ikke anmelde i detaljer på den
plads, der her er til rådighed. Man skal arbejde meget med den for at få et ti lstrækkeligt udbytte, men i så fald bliver dette også
stort.
Poul Dam

Harry Christensen: »Bonden, kommunen
og demokratiet - Det lokale selvstyres
etablering på landet i Danmark 18421867«.
Udgiverselskahet ved Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg 1997, bind 1-2,793 s. med
.\/h ilt., 750,- kr. ink!. moms.
Arkivar ved Landsarkivet for Nørrejylland,
Han'y Christensen har gennem en snes år
blandt arkivarer og hi storikere i hele landet
været kendt som »vores specialist« indenfor
ældre kommunal historie - og med god ret.
Nu foreligger hovedresultatet af mange års
forskning i form af dette store værk på over
650 sider plus noter, kilde- og litteraturfortegnelser samt bilag.
Forfatteren har arbejdet med de ældre
kommunearki ver fra den periode mellem
1842 og 1867. hvor det styrende organ på
landet kaldtes sogneforstanderskab. Værket
indeholder først og fremmest en meget grundig gennemgang af sogneforstanderskabernes sammensætning og arbejdsfelt. Der var
ta le om et arbejdsfelt, som fra 1842 omfattede skole-, fattig- og vejvæsenerne foruden
planlægning og gennemførelse af kørselsog arbejdspligtsopgaver. enkelte lokale politiopgaver og tilsyn med brandforsikringen.
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Henil kom endeli g, at de nye sogneforstanderskaber skulle kunne anvendes i fo rbindel se med høring i fors kellige anligge nder,
hvor centralmagten ønskede at indhellle oplysn in ger og e\'entuelt fa en fornemmelse af
opfattelse r af forhold i det yderste civiladm inistrative led. Frem til 1867 blev der lagt flere opgaver ud så so m vandløbs-, sund hedsag brandvæse nerne, ad ministratione n af
vaighandlinger til amtsråd og rigsdag samt
en række mi ndre opgaver.
Sogneforstanders kaberne blev altså en
blandet admi ni strati v enhed med meget forskellige opgaver. som genn em anen havde
berøring med stort set alle mennesker i lokalsamfundet. Det h~jrer til det foreliggende
værks største fo rtjenester, at vi her for første
gan g får en grundi g gennemgang af alle disse opgaver, hvor lovgrundlag og det prakti ske arbej de beskrives og analyseres. Hi dtil
har interesserede i alt væsentli gt været he nvist ti l M. Rasm ussens meget autoritati ve
håndbog fo r sogneforstandere fra 1866. Det
er i øvrigt den sanlJne embedsmand , hvis til svarende handbog for sognefogeder fonsat
er et af de primære opslagsværker, når det
drejer sig om den lokale retsbetjents arbejde
i det 19. århundrede.
Han'y Christe nsens værk li gger i forl ængelse af - og er i henhold ti l forfa tterens
eg ne bemæ rkninger herom i bogens forord
at betragte som en del af - det store admin istrari onshistori ske projekt, so m arkivarer fra
det statsli ge arki yvæse n har udført siden
slutninge n af I970'erne. Det betyder imidlertid også nogle ting for både forfatterens
fra va lg i forbindelse med analysen og hans
melode.
De to store arbejdsområder for sog neforstanderskaberne, neml ig fauigvæsenet og
skolevæsenet har Harry Christensen ment er
ri geli gt beskrevet i andre værker, først og
fremmes t Erik Nørrs bidrag om sognepræstens embede udgivet i 198 1 og 1994 samt
Harald Jørgensens studier i fattigvæsenet fra
1940. Da perspekti vet i det foreliggende
værk i øvrigt er kommunens og demokratiets og netop ikke sog nepræstens, så er frava lget måske i virkeligheden ikke så heldi gt.
Forfatteren kan da heller ikke helt undlade at
inddrage betragtninger over henholdsvis
skole- og fatt igvæsenet både før og under
sogneforstanderskabernes epoke. Det ven-
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der vi tilbage ti l om lidt efter nogle ord om
metoden.
Værkerne i det administrat ionshistori ske
projekt har metod isk været udformet efter
nogen lunde samme formeL Forskeren har
udvalgt en regio n, hvor det udvalgte embede
sj er studeret og den aFdækkede praksis er SJ
sa mmenholdt med dels forordninger og
love. dels centraladministrationens direktiver fo r embedsudførelse sa mt endelig eksisterende stati stikker, sa mmenstillinger af
indberetnin ger etc. i enten centraladministrationens arki ver eller i publiceret for m.
For tiden efter 1849 er betænkninger og
ri gsdagsdebatter og eventuelle ytringer fra
interessegrupper naturligvis ogsa inddraget.
Det gæ lder i øvrigt for flere af disse administrations historiske studier. at de er antagne
som doktorafhandlinger og alle er de af et
betydeligt omfang. Ingen har da heller kun nel kri ti sere forfatternes grundighed i analysern e. Enkelte historikere udenfor arki varernes kreds har benyttet samme formel i deres
st udier. Et af de kendteste i skolehistorisk interesserede kredse er velsagtens Gu nhild
Nissens afhand ling om lokalsamfundenes
forhold til skolerne i slutningen af 1800'tallet fra 1973.
Fra et metodeteoretisk synspu nkt har det
væsen tli gste kri tik punkt mod denne fremgangsmåde væ ret, at mange lokalt betingede
træ k omkring det undersøgte emne blev undertrykt. El embedes eller andet offentligt
væsen har jo skull et fungere i med- og modspil med de loka le omgivelser. Disse omgivelsers indflydelse på emnet - altså i de administrationshistoriske undersøgelser typisk
embedet - er ikke ri gtig kommet frem. På
dette punkt er Harry Christensens arbejde et
endog meget væsentli gt frem sk rid t. Forfatteren har valgt at benytte det gaml e Aa lborg
Amt som sit empiriske felt. Men han har
desuden udva lgt tre sognekommuner i amtel
- Gu nderup-Nøvling, Kornum -Løgsted og
Årestrup-Gravlev-Buderup - so m gøres til
genstand for detaljerede un ders~sgel ser.
De sidstnævnte undersøgelser giver hele
forfatterens arbejde stor vægt og fra et læsersy nspunkt gør det værket meget indbydende. Vi - læserne - træffer nogle håndfu lde mennesker og nog le forhold i hver sognekommun e. som vi følger de hundredvis af sider ige nnem. Ud fra et klassisk kritisk histo-

rikersynspunkt kan vel gøres gæ ldende, at
det kun ne have sikret en bedre dækningsgrad, hv is forfatteren havde valgt - eller haft
praktisk mu lighed for - at vælge tre mere
forskellige sognekornmu ner, helst placeret i
hver sin landsdel. Man kunne med rimeli ghed spørge, om der f.eks. ikke burde have
været en sjællandsk sognekommune med?
Ell er blot en sognekommune på gamme l
kronjord? Ikke desto mi ndre må vi ønske
Harry Chri stensen tillykke med de store
fremskridt for den generelle »stikprøvcmetode«, som han hermed præsen terer læserne
for både fagligt og pædagogisk. Har forfatteren hermed leveret det endegyldi ge svar
på, hvordan man sikrer sig denne »stikprøvemetodes« overlegenhed? Næppe. Det
fo rekommer mig stadig lige problematisk, at
de enkelte lokalsamfund alene studeres gennem kildematerialet fra det væsen - altså det
kommunale system - som er det centrale i
undersøgelsen . Jeg sav ner stadi g kontekstu el forståelse. Jeg er ikke i tvivl om, at det
kommunale system i de tre udvalgte sognekommuner er endevendt i dette værk, men
det kommunale system var ikke en ø. De
sognekommu nale opgaver sk ull e løses af
mennesker, som også var beboere i lokalsamfundet og deltog i til værel sen der i
øv ri gt. Gårdejerne - som havde sæde i sogneforstanderskabet - skulle leve af sine
landbrug. De havde og ville forsvare en social placering. måske søge al forbedre denne. De lyttede til sog nepræsten som ånde li g
vejleder og sjælesørger, foruden at de mødte
ham i sogneforstanderskabel. I forholdet til
godsejerne og retsbetjentene var der andre
relationer end den komm unal e. Osv. Havde
disse andre relationer i lokalsamfundet da
ingen betydning for vi rksomheden i sogneforstanderskabet? Hvis disse andre relationer havde betydning - so m jeg tror, for det
er dog kun me nnesker vi har med at gøre så kan vi vel formode. at vi ikke vil kunne
for klare alle kommunale an li ggender i en
sognekommune, hvis vi kun ser på det kommu nale material e. Sagt på en anden måde
kan man mistænke. at den kommunal e virksomhed ikke alene kan tolkes ud fra det
kommunale kildemateriale.
Her er det ærgerligt, at forfatteren - når
nu han har gjort sig de store og prisværdige
anstrengelser med at gå i dybden med ud-

valgte lokalsamfund - ikke inddrager andet
kildemateriale og dermed andre oplysninger,
som kunne belyse andre sammenhænge.
Gårdenes størrelse bør ikke blot bruges til at
bestemme en slags social repræsentativitet,
som forfatteren overbevisende gør (side
93fL). Her kunne slægtsforbindelser formodentli g forklare lige så meget. Sogneforstandernes sko legang inddrages af forfatteren
(side 97ff.). Men hvad med højskol eophold?
Hvad betød det mon, at nogle hu sstandsoverhoveder på gårdene var tilfl yttere og andre barnefødte til at overtage gården? Hvad
ved vi om de forskellige gårdejeres forhold
til tidens politiske strømninger? Hvilke af
gårdejerne skaffede sig mere jord i perioden
og viste måske dermed markedsøkonomisk
orientering? Med den tids mange gårdbrande i baghovedet kunne man måske forvente ,
at den gårdejer, som netop havde mistet sine
bygni nger, ikke havde så mange kræfter ti l
kom munalt arbejde. Blandt lokalhistorikere
har det i flere år været diskuteret. om sognefogeder mon var ærefulde hverv ti l hver en
tid og sted, eller om man fi k den fo ged, som
kunne »regne og stave« eller den, som man
ikke kunne bruge til andet i gårdejernes
uskrevne fællesskab. Det samme spørgsmål
kan måske stilles i fo rbinde lse med sogneforstanderne - især i perioden frem ti l 1855,
hvor sognepræs ten alli gevel førte det store
ord i forsamlingen.
Harry Chri stensen har udviklet »stikprøvemetoden« væsentligt i dette væ rk og
vist hvor langt videre forskeren kan komme,
når en kelte afgrænsede lokalom råder studeres grundigere. Nu mangler vi blot at se flere eksempler P"l, hvordan vi ved at løfte vores perspektiveri ng »ud af proven iensen«
kan få en bedre forståelse fo r tilstande og
forandringer gennem helhedsstudium og afdækninger af kontekst.
Harry Chri stensen lader sig imidlertid
ikke nøje med den administrationshistori ske
analyse. Han vil noget endnu væsentligere
med si t værk, nemlig se på det, han kalder
»demokratiproblemet« flere steder. Det er
interessant, at vi endelig har et hi storisk forsøg på al sætte kommunal hi storie ind i en
meget bredere sammenhæng. Forfatterens
værk kan faktisk læses som to bøger, hvor
den ene er den administrationshistoriske og
den anden er den lokaldemokratiske analy-
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se. Det er især i sidstnævnte at skolevæsenet
gennem et skolepolitisk perspektiv kommer
til al spi lle en rolle.
Forfatteren arbejde r med en i væ rket ikke
nøjere defineret demokratiopfattelse, hvi lket
stiller læseren i en beklagelig situation. Det
er ikke let at forstå, hvorfor kommunalanordni ngen fra efteråret 184 1, som dannede
g rundlaget for oprettel sen af sogneforslanderskaberne af forfatteren kan gøres til en
forpremiere på junigrundlovens mange velsigne lser i demokratisk retning. Efterhånden
som man læser sig igennem værket få r man
dog en mistanke om, at forfatterens dem okrat.iforslåelse har begrebet valg som omdrejningspunkt. Finder der et valg sted, s<l er
der en demokratisk til stand i en eller anden
form. Denne demokratiske ti lstand kan så
være mere ell er mindre omfanende - eller
demokratisk afhængig af vælgerskarens og
de va lgbares omfang - eller den kan være
mere eller mindre betydningsfuld afhængig
af det ved valg sam mensatt e organs beslutningskompetence. Jeg må understrege. at jeg
tror, dette er nogenlunde dækkende for væ rkets implicine demokratiopfattelse. Det er
forfatterens opfauelse, at )} med den kommunale lovgivning i 1841 var der skabt, hvad vi
kalder lokalt, kommunalt selvstyre på landet
i Danmark« (p. 610). Det afg~1rende nye var
»det demokratiske element« (p. 29). Forfatteren forklarer selv, hvorfor han mener fattig- og skolekommi ssionerne fra begyndelsen af det 19. arhundrede ikke var demokratiske organer. Som bekendt var det i di sse
komi ssioner sådan, at sammensætningen \·ar
sog nepræst - so m født fo rmand - godsejere
i området samt enten herredsfogedfbirkedommer ell er dennes stedfortræder - typi sk
sog nefogeden. Hejtil kom nogle gardejere,
som »ud valgtes« af de fødte medl emmer. l
tilfældet med skolekommissionerne var det
desude n sådan, at disse gårdejere })udvalgtes« af amtsskoledirektionen, det vil reelt
sige provsten.
Harry Christensen mener. at dette ikke
kan opfattes som en begyndelse på det lokale demokrati. Men det må vel bemærkes, at
provsten kendte sjældent gårdejerne, hvorfor det var sognepræsten som indstillede til
denne i forbindel se med skolekomm issionerne. I fattigkommissionerne var det netop
de siddende medlemmer - altså ogsa gård-
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ejerne - so m efte r den første sam men sætning »)udvalgte« nye gårdejere til det selvsupplerende organ. I skolekommi ssionen er
det ikke usandsynli gt, at proceduren reelt
har været den samme. Man kan altså anskue
»ud vælgelsen« til de to kommissioner som
gennemfø relsen af valg med en - nu vel stærkt begrænset vælgerskare. Forordningerne om de to kommissioner ligger tidsmæssigt tæt på landsbyfællesskabernes ophævelse. Er det mon sandsynligt, at gårdejerne holdt op med at nwdes og drøfte fælles anliggender? Er det mon usandsy nligt, at
bønd erne talte sammen om, hvem de ønskede placeret i kommissionerne? I sogneforstanderskabernes periode viser Harry CIlJ"istensen tydeli gt, h,·ordan omkring 10 tredjedele af gårdejerne inddroges i besættelsen af
offentli ge hverv, hvoraf de besatte omkring
90 procent (pp. 552fl). Skulle dette mon
have været en ny si tuation ? Virker det ikke
mere sandsynligt, at deltagelse og dominans
fra gårdejernes side - nu med et statsli gt tilsyn - var fortsat re lativt ubrudt siden landsbyfæ llesskabets tid"
Vælgerskaren blev formelt noget stølTe i
184 1 og efter 1855 endnu større, selvom der
herefter var lydeliggjort en socioøkonomi sk
struktur gennem sammen sætningen af en
privilegeret og en upriviligeret vælgerskare
- hvor førstnævnte havde medfødt tlertal i
sogneforstanderskabet.
Set i det lys, bliver indførelsen af sogneforstande rskaberne, hvor præst og herrcdsfogedfbirkedommer samt godsejer også havde faste pladser, knapt så bemærkelsesværdig i en »demokrati sk« analyse i forfatterens
egen forstand. Kendt e nationalliberale so m
Orla Lehmann og A. F. Tsc herning - alment
anerkendte støtter for juni grundlovens indførelse af folk estyre på nationalt plan - var
ikke særligt villige til at tildele sognekomIllunerne ret stor selvstæ ndighed eller gøre
sa mmensæt ningen af sogneforstanderskaberne sæ rligt »demokratisk«.
De nationalliberale var netop nationale og
liberale. De havde ingen ambitioner om at
indføre lokal indnydelse for bønderne. Hvad
skulle dog have baret et sådant ønske? Forordningen, so m i 184 1 indførte sog neforstanderskaberne, og loven fra 1867, som erstattede dem med sognenid uden nær de
sa mme frihedsgrader af selvstyre, skal na-

turligvis ses i sammenh æng med andre
hændelser på statsligt nivea u. Det var jo dog
på statsligt ni vea u beslu tnin gerne om dis se
forhold blev skabt og taget - fø rst af kon gemagten/kancellierne og siden af regerin g!
rigsdag. Den proces, hvor man gjorde stadi g
større dele arbefolkningen delansvarl ig gennem deltagel."e i besl utnin gerne var langvarig og har ikke noget absolut starttid spunkt
eller sluttidspunkt. Kommi ss ionerne i 1803
og 1815 var et led i denne proces lige så vel
som indførelsen af de rådgivende stænder i
183 1 og kommun allovene i 1837 for købslædern e, 1840 for hovedsladen og 1841 fo r
landkommunerne og 1849, 1855 og 1863 i
form af grundlov, fæIIesforfatning og den
såkaldte novemberforfatning. Pa mange måder kan denne proces siges al være resultatet
af både bonde- og borgerambitioner om en
andel i magten, som modsvarede samfundsklassernes voksende økonomiske betydning
og selvværd sfølelse. Til ge ngæld var reakti onen på både statsligt og lokalt niveau heller
ikke lil al lage fej l af efler nederlagel i 1864
og behovet for at fi nde en national identitet
som en lig miniputstat med magthavernes
fryg t for både tys kere, hu smænd og arbejdere. Den ge nnemsete gru ndlov fra 1866 og
Estrups landkommunall ov fra 1867 blev til bageslag for de folkelige frihedsidealer, so m
havde kulmi neret i 1848, men som ikke bare
er sammenli gnelige med de borgerlige fol kestyretanker, som skull e sejre under og efter provisorietid gennem bl.a. l 890'ernes
sociall ove og systemskiftet i 190 l. Tilsynsog ledelses metoden fra statsmagten gennem
central - og regionaladministrati onen i forhold til de lokale organer skal ogsa ses i denne sammenhæng. Ud vik lingen fra ko nsensusbeslut nin ger siden landsbyfællesskabets
dage og frem til majori tetsbesl utninger hører
også med til denne demokratiproces. Her
kunne forfatteren med fordel have inddraget
f.eks. Harald Gustafssons studier i den svenske soc kens tugans politiske kultur.
I forh oldet mellem kommunal selvbestemmelse og fagligt statsli gt tilsyn bliver
almueskolevæsenet særli g interessant. Harry
Chri stensen har foretage t en mængde delanalyser i sit arbejde. Ti l de mest interessante
hører den, so m viser, at j økonomisk henseende så udgjorde driften af skolevæsenet
hen ved to tredj edele af sogneforstanderska-

bernes saml ede virksomh ed, mens den administrati ve og poli ti ske andel af skolevæsenet i sogneforstanderskabernes arkiver kun
giver indtryk at , at skolevæsenet udgjorde
omkring en femledel af arbejdel (pp. I 65ff. ).
Den kommun ale forsam ling blev al tså benyttet til økonomisk opsamlin gssted for ansvaret vedr. skolevæsenet, men indflydelsen
kunne forekomme beskeden. På den baggrund er det dog ikke ui nt eressa nt , at sognefo rstanderskabeme fik tillagt nogle beføje lser, som de del s overtog fra skolekom misioneme - f.eks. mulkterin g og skolebyggeri og dels efterhånden fik nye veje til indflydelse - f.eks . indstillingsret ved læreransællelser fra 1856.
Harry Chri stensen har leveret en væ ldi g
indsats i både admin istrati onshi stori sk henseende og med hensyn til videreudviklingen
af en mere end 50 år gammel undersøgelsesmetode indenfor hi stori eforskningen. Den
ovenfor fremsatte kritik er absolut pos iti vt
ment og er fremsat i håbet om, at vi kan
bringe metoden endnu videre og des ud en
sætte lidt fa rt på afmyto logiseringen af demokratiforståelsen i hi stori en.
Henrik Zip Sane

Knud Prange (red.): Det store i det små.
Skrifter udgivet af Lokalhisto risk Afdeling.
København 1997, 352 S., iII., 250,- kI:
Det er et festskrift ti l det lokalhistoriske institut, oprettet i 1970 (som »afdeling« under
Historisk Insti tut på Københavns Un iversitet). De fys iske rammer blev stillet ti l rådi ghed i Landsarkivet for Sjæll and. Adressen:
Florsgade 4 i Københ av n. Leder har i hele
perioden været uni versitetslektor Knud
Prange.
Det er et usædvanligt righoldigt festskrift.
Det indeholder 17 bidrag, velskrevne, original e, lødige. Det lokale er naturligvi s et gennemgående træk , men hele tiden j spil med
omgi velserne . »Når bønder bli ver medborgere«, »Den svære vej fra land ti l by«,
»Brødrene Binneballes baghold«, »Teologer
avler teologer«, »Den uheldige glarmester«
- er nogle af titlerne.
Tre arti kler har skole og lærere i centrum.
Knud Prange skri ver selv »Om degnekår i
almindelighed - og i særdeleshed«. Det var
degneenken Anne Marie Jensdatter Winther,
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der var død i Uth sydøst for Horsens. Hen -

des svigersøn, den fungerende degn, lod
foretage en opgørelse over »det lidet, hun
havde«. Fra detle dødsbo udfolder Prange e l
stort perspektiv. Han indfanger degnenes
økonomi gennem boopgørelsen 1777 og
skiftet 30 år tidligere. Men han går videre og
diskuterer metodiske problemer i forbindel·
se med »)kollcktive biografier« - især som
kommentar Lil Georg Hansens bog »Degnen.
Studie i det 18. Aarhundredes Kulturhistorie« (1944). A,tiklens analyse af lokale degnc- og præsteslægter dokumenterer soc iale
og geografiske strømninger, - som næppe
lod sig indfange på et generelt niveau. Histori en på landsplan dækker ofte over modsatrettede bevægelser, - som kun den lokale hi storie kan afdække.
Grete Signe Jensen præsenterer i artiklen
»Enegang, ambition og socialt engagement«
en af hovedstadens aktive pionerkvinder,
lærerinden Johanne Slom, medlem af Borgerrepræsentationen 1909-1919. Hun havde
»et stærkt nationalt, kri stent og socialt si ndelag, en lang og hård arbejdsdag som kommunelærerinde, konkrete politiske fors lag
og holdninger i Dansk Kvindesamfund, IO
års politisk arbejde, senere udnævnel se til
statslig håndarbejdsinspektrice«. Vi ved ikke grumme meget o m hende som lærerinde
eller privatperson. Men hun ville noget med
sit virke, gjorde indtryk og satte spor. Det er
en god artikel - og en vidunderli g satirisk
tegning, »De n sidste Hopsa« mellem Borgbjerg og Johanne Blom.
»SkoleprotokoIlen fortæller«, er overskriften på bogens sidste artikel, skrevet af
Ingrid Markussen. Det er protokollen fra
Landerslev skole i Horns herred 1778-1796,
ca. 200 upaginerede sider, opbevaret i det lokalhistoriske arkh' i Jægerspris. »Hver eneste side er fyldt med notater om børn, til hørende gårdmænd, indsiddere og husmænd
i tre landsbyer i Gerlev sogn i Horns herred:
Landerslev, Overdraaby og Lyngerup«. Vi
kan følge de enkelte børn - og deres læsning, indenads- og udenads, på vejen mod
forståelsen af kristne sandheder. Artiklen
handler også om læsningens indhold, om
hustavle og pligtlære. Den har nutidigt perspektiv: behovet for åndelig opbygning af en
stat - »DeLkan være på høje tid«.
Vagn Skovgaard-Petersen
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Børge Riis Larsen: Otte kapitler af kemiundervisningens historie. Træk af den
gymnasiale kemiundervisnings historie
gennem 400 år.
Historisk-kemiske skrifter nr. 9, udgivet af
Dansk Selskab for Historisk Kemi 1998. 1
kommission hos Teknisk Forlag, /48 S., 75,·
kI:

Der foreligger her en lille bog om den gymnasiale kemi undervisnings historie fra »de
tidligste tider« (kap. I) til »fremtiden« (kap.
8). I forordet siges det udtrykkeligt, at hensigten er at behandle undervisnin gsfagets
realitetshistorie, men ikke dets idehistorie
og heller ikke videnskabsfagets historie. Til
brug for interesserede henvi ses der til en
lang række bøger vedrørende disse emner.
Forfatteren, der er lektor ved Slagelse
Gymnasium og HF, erhvervede i 1990 ph.d.graden fo r afh andlingen »Naturvidenskab
og dannelse. Studier i fysik- og kemiundervisningens hi stori e i den højere skole indtil
midten af 1800-tallet((. Denne er udgivet i
1991 i samme skriftserie som den foreliggende bog og blev anmeldt i Uddannelseshistorie 1992. (I 1997 har forfatteren endvidere
redigeret selskabets skrift nr. 8: »1.N. Brpnsted - en dansk kemiker«.)
I sin ph.d .-afhandling måne Riis Larsen
stoppe ved ca. 1850, dvs. netop ved det tidspunkt, hvor kemien begyndte at optræde
som selvstændi gt fag i den højere skole. Indholdet af kemi i faget naturlære havde indtil
da været meget beskedent, hvad der naturligvis hænger sa mmen med , at kemien først
sent blev etableret som et teoreti sk funderet
videnskabsfag.
Der er ingen tvivl om, at der li gger el meget stort arbejde bag den forel iggende bog.
Riis Larsen er en flittig mand, og han er god
til at finde relevante og dækkende oplysninger frem fra litteratur og arkiver og præsentere dem på en nøjagtig og overskuelig
måde. Alene gennempløjningen af en snes
årgange af LMFK-bladet for at kunne beskrive de sidste årtiers intense faglige debat
må have været et kæmpearbejde. Yderligere
har han ved personlige kontakter skaffet
supplerende oplysninger eller fået afklaret
tvivlsspørgsmal.
Det er.der kommet en bog ud af, der giver
et udmærket billede af kemiundervis ningens

historie, og som meget dækkende informerer om personer, lærebøger, fo rordnin ger og
bekendtgørelser, læseplaner, eksamen, læreruddannelse etc. Talrige litteraturhenvisninger giver læseren mulighed for yderligere
fordybelse i stoffel. Bogens omfang har
skullet holdes indenfor ret snævre rammer,
og det kan have været medvirkende til, at
den i det store og hele er blevet infonnerende og refererende, ja, netop den realitetshislorie, som forfatteren lover i sit forord.
Havde der væ ret mere plads til rådighed, ville lidt mere personligt engagement og nogl e
indslag fra fagets idehi storie nu nok have
gjort den til mere spændende læsning. Det er
f.eks. udmærket at få nævnt (stort set) samtlige fagets lærebøger med forfa ttere og årstal, men man får ikke ret meget at vide om
deres indhold. Det må dog indrømmes, at
bogens rammer let kunne blive sprængt herved, for her ville der være stof til en større
selvstændig afhandling. I det sidste halve
århundrede har påvirkninger fra udlandet og
relationerne mellem kemien og det omgivende samfund haft den største betydning
for faget og dets udøvere. Og de un ges svigtende interesse for uddannelse i naturvidenskabelige og tekniske fag er i dag et altoverskyggende problem. Sådanne ting, som
måske er af nok så stor betydni ng som timetal og rettebrøker, har der desværre ogsa kun
været begrænset plads Iii at komme nærmere
ind på.
Opdelingen i kapitl er er bestemt af milepæle som nye forordnin ger, skolelove etc.,
der har haft betydning fo r undervisningen i
faget. De to første kapitler går frem til 1845,
de er gjort rimeligt korte, da læseren her kan
henvises til den mere dybtgaende behandling i ph.d.-afhandlin gen. Kap. 3 handler om
tiden 1845- 1903, hvor kemien kom ind som
fag i den lærde skole og forsvandt ud igen.
Kap. 4 begynder med 1903, hvor kemien
blevet fag både i mellemskole og gy mn as i ~
um, og slutter i 1958, hvor mellemskolen afskaffedes, grengymnasiet indførtes, og underv isningen ændredes betydeli gt (»Det nye
gym nasium«, den såkaldte røde betænkning
1960). l kap. S og 6, som går frem ti l gymnasiereformen 1988, fortælles bl.a. om kemi
på hf, om 197 I-reformen. der lagde en større
vægt på eksperimenter og valgfri emner, om
mK-forsøgsgrenen, om den livlige debat

blandt fagets lærere og om Kemilærerforenin gen (udSkilt fra Fysik- og Kemilærerforeningen i 1980) og dens mange aktiviteter.
Kap. 7 handler om tilvalgsgymnasiet, altså om vor egen tid. Her mærker man et
stØITe personligt engagement fra forfatterens
side, og han kommer ind på nogle af de problemer, der følger af, at kemi nu kan læses
på 3 niveauer efter elevernes eget valg. Til
sidst kommer et lille kap. 8, der handler om
fremtiden. Det fummer nogle lidt spredte,
men meget rimel ige betragtninger over COiTIputerstøttet undervisning, tværfagli gt samarbejde, opgaveregning og skriftlige arbejder
sam t et forslag om at beskæftige sig mere
med kemiens historie og derved »perspektivere faget i et historisk og kulturelt verdensbillede«. En forudsigelse om, at det utilfredsstillende etårige obligatoriske kemi kursus vi l bli ve afskaffet, så alle i matematisk
gymnasi um får deL toårige »kemi på melJemni veau«, må man meget håbe vil gå i opfy ldelse. Herved ville en del af kemiundervisningens nu værende problemer kunne løses.
Sidst i bogen findes en liste over de forholdsvis få cand.mag.er med kemi som hovedfag fra periode n 1922-64, en meget fyldig litteraturliste og et omfattende personregister, der hj ælper meget til at finde run dt i
bogen.
Bogens layout virker tiltalende, den rummer et mindre antal illustrationer (der kan
virke lidt tilfældigt va lgt), og den er så nogenlunde fri for trykfej l. Den eneste virkelige skønhedsp I et finder man i petitafsniLtene, hvor der er en udbredt tilbøjelighed til, at
ordene »tlyder sammen« - her sy nes trykkeriet at have haft et teknisk problem, so m det
undrer mig, at man ikke har kunn et løse.
Mig bekendt eksisterer der ikke mange
bøger, der på denne måde beskriver et undervis nin gsfags historie. Rii s Larsens bog er
blevet en god og meget oplysende beretning
om, hvordan et i de flestes øjne vanskeligt
fag længe forblev lille og upåagtet, havde
svært \ ed at løsrive sig fra fysikke n, men
omsider nåede frem til en rimelig placering i
gy mnasiets fagrække.
H. C. Helt
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Henrik WiJhjelm: De store opdragere.
Grønlands seminarier i det 19. århundre~
de.
Der gr,>nlalldske Selskab. 1997.413 S. , /90, kr.
I 1995 fejrede Grøn lands Seminarium sit
ISO års jubi læum. l den anledning blev der
udgivet et imponerende festskrift på tre
sprog 1• I festskriftet kan bl.a. læses et indl æg
af Henrik Wilhjclm, seminarie ts rektor
1989- 1991, so m inden da havde fun geret
som præst og se minari elærer i en årræ kke i
Godthåb.
Nu er ftlrste bind af Wilhj elms planlagte
trcbindsværk udkommet. Her skildres de
grøn landske se minari ers hi storie 1845- 190 I
j det væsentli gste set genn em forstandernes
briller. De to senere bind vil omhandle dels
Samuel Kleinschm idt dels seminari ernes historie set fra seminaristernes vinkel.
Med bogens titel, De store opdragere, ønsker Wilhjelm ikke at udtale sig om kva litetcn af forstandernes arbejde. Snarere har han
ønsket at gengive »deres egen selvforståelse
som dem der havde faet overdraget en meget
stor og vigtig opgave som opdragere der
skulle føre grønlæ nderne ind i en helt ny
epoke« (s. 12).
Bogen er baseret på omfattende nye studier af især hånd skrifter fra Rigsarki vet. Det er
forstandernes eg ne indberetninger og embedsjournaler mv., der er kildemateri alet.
Wilhje lm har sØgl at fremstille hi storien
» ... nogenl unde som de selv har skildret deni hvert fald hvor jeg ikke har haft særli g
grund ti l det modsatte« (s. 13).
r OUe kapi tler skil dres en del af kolonitidens hi storiske forl øb fo r seminariet i Godthåb og seminariet i lakobshavn. Det medog modspil, der i perioden var mellem de to
seminarier, få r en del omtale.
Kapitel I gengiver i oversigtsform forhi storien til de grønlandske seminarier fra
Hans Egede til Missionskollegiets »Foreløb ig Instrux for Seminari eforstandere i
Grønland« fra 1846. Instruxen blev den eneste egentl ige regelfastsættelse for hele den
undersøgte periode. Del blev sådan, bl.a.
fo rdi ingen af de senere seminarieforstandere indsendte forslag om endelig instrux .
Kapitlerne 2-6 skildrer seminariern es hi storie fra rorstandervinklen og i en vis ud-
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strækn ing set fra lærerside. Kap iteloverskrifterne angiver de skiftende forstanderes
syn på opdragelseopgaven: den rigtige grønlænder, den dobbeltsprogede grønl ænder,
den nat urli ge grønl ænder, den voksne grønlænder og den ansvarl ige grønlænder.
7. kap itel. der falder lidt uden for fre mst illingen, fortæller om katastrofev interen
1900- 1901, hvor konfli kter mellem seminarieforstander/missionær, inspektør og kolonibestyrer samt den grønlandske menighed
saUe sindene i kog.
l det afsluttende 8. kapitel, de store opdragere, gives en sammenfattende oversigt over
bogens tema.
Bogen er not trykt og rigt illustreret. Den
er i det store og hele ve lskrevet. Sine steder
bliver der dog anvendt unødigt lange sæt ninger, hvori der er ko mmaunderskud. Et eksempel (s. 20 1): »Men overvejelserne i forbindelse med Isak Lunds videreuddannelse
viser hvor tæt man her - ved et privat grønlandsk initiativ - var på at fii den fo rm for videreuddannelse som skulle bli ve almindelig
i det 20. årh. hvor det ikke var ual minde ligt
at kateketer gik på et dansk semin arium og
fik dansk lærereksa men efter først at være
uddannede på Il inniarfi ssuaq.
Der er grund ti l at lykønske forfatter og
udgiver med det store og veludføn e arbejde
som bogen repræsenterer. Ikke mindst er det
et imponerende stykke personalhistorie, vi
her som læsere fiu i hæ nde. Ri gtige mennesker med lyder og dyder bliver præsenteret
for os. Det er et værk præget af subjekt er og
detaljer snarere end objekter og overblik.
Bogen har dog også sine man gler.
Wittgenstein har anvendt udtrykket
aspekt om dette at kunne se noget som noget. Begrebet handler om, hvordan vi gru ndlæggende oplever fænomener. Det er underfo rstået, at dette at kunne se fænome ner som
flere ting er el frugtbart, ja, vel nærmest central t element i forsknin g.
Her har vi altså en tidligere rektor (forstander), der skriver om tidl igere tiders forstandere. Her fur vi altsa forsta ndernes hi storie søgt skrevet, som de selv ville have set
den. Det er en spændende hi stori e, og der er
ikke tvivl om, at sådan kan hi storien også
ses. Det ville dog have væ ret velgØrende
med korrekti ver til forstandersynet. De elever, der behandles i det planlagte bind 3, vil

måske ku nn e medvirke til en nu ancering af
seminariemes historie. Herunder af om der
er grundlag for forstandernes selvforståelse
som store opdragere. Fænomenet opdragelse
indebærer både opd ragere og opdragne. Det,
der foreligger som intenti oner og handlinger
hos opdragere, kan få en hel anden mening
hos de opdragne. Skal denne bogs titel med
andre ord være med eller uden anførselstegn?
l mØdel mellem del grønlandske og del
danske, som fandt sted i se minarierne i sidste arhu ndrede, er der altså stadig et relati v
uudforsket aspekt i det grønlandske.
I.lIinniarfissuaq ukiun i ISO-i ni. Festskrift i anledning af IIiniarfi sslwqs ISO-års jubilæum i
1995.
Vi borg:
Ili niarfissuaq/Atuakkiorfik.
1995.

Michael SØgllllrd Larsen

Joyce Taylor: Joseph LancasIer. The Poor
Child's Friend.
Th e Campanile Pres.\', Kem, England
(/996), 125 s.
»Den indbyrdes undervisning« er en pædagog isk ide, der i løbel af del 19.de .,hundrede ogsa her i Danmark blev genstand for betydelig opmærkso mhed. Ideen, der udbredtes fTa England både til det europæiske fastland og til andre verdensdele, bestod i al sin
enk elhed i, at de ældre og mere fremmelige
elever underviste de yngre. Ideen kaldtes
ogsa »Den Bell-Lancaster's ke metode« efter
de IO ophavsmænd Andrew Bell (17531822) og Joseph Laneas/er (1778 - 1838).
Joyce Taylors bog handler om den yngste af
di sse to pionerer.
Boge n er inddelt i fem kapitler, hvortil
slutter sig to till æg, Iitteralurliste og register.
Det første kapitel beskIiver den skole, so m
Laneasrer i 1798 etablerede i et fattigkvarter
syd for Themsen. Vi får at vide, hvorl edes
skolen var indrettet, og hvo rledes en normal
skol edag forløb. Ind imellem gøres rede for
tid sbaggrunden og for udviklingen af Lancas ters ideer. Det noteres, at hovedpersonen
- uhyre familiært - konsekvent præsenteres
so m »Joseph«.
Andet kapitel handl er om skolens første
hal ve snes år, hvor alt gik fremad. Elevtallet
steg og steg. Endvidere opnåede Lancaster

gunsti g bevågenhed fra adeli ge magthavere,
ja endog fra kong George 1Il. - Tredje kapi tel bærer overskriften »Avengin g Angel«.
dvs. hæ vnens engel. Med denne uhygge lige
betegnelse sigtes til en vis Mrs. Sarah Trim mer, en i datidens England velkendt pædagogisk for faller og skolebe<lyrer. I 1805 ud gav Mrs. Trimmer en bog. hvori hun kraftigt
angreb Lancaster og hans skole. Især to af
hendes kritikpunkter vakte opmærksomhed:
Dels hævdede hun, at del ikke var Lancaster,
men Dr. Andrew Bell, der havde »opfundet«
den indbyrdes undervisning; del s påpegede
hun, at der i Lancasters skol er undervistes i
en ikke-konfessionel, almen religion, og a lt ~
så ikke efter den anglikanske kirkes kateki smus. Denne sidstnæ vnte kritik blev
skæbnesvanger. Lancaster var kvæker, og
hans skoleinitiati v blev derfor på grund af
Mrs. Trimmers angreb indddraget i magtkampen mellem den engelske statskirke og
frikirkerne.
Det fjerde kapitel bes kri ver derpå nedturen i de følgende år. Til skolens \ anskeligheder bidrog, at Lancaster til syneladende ikke
var i stand til at administrere de ret betydelige beløb, der blev ham betroet af venner og
lilhængere. l 1818 rejsle han lil USA, hvor
han havde vundet gehør for sine ideer. Men
også her viste det sig hUl1igt, at Lancaster
ikke kunne holde slyr på økonomien . l 1826
inviteredes han til Sydamerika, hvorfra han
dog måtte vende tilbage et par år senere.
Sine sidste år henl evede han i Nordamerika,
bestandi gt omrejsende, forarmet og glemt.
Det afs luttende, femte , kapitel forsøger en
afbalanceret vurdering af Lancasters pædagogiske indsats. Herunder drøftes det
spørgs mål, der allerede i dmiden satte engelske lidenskaber i kog: Hvem »opfandt« den
indbyrdes undervisning, Bell eller Lancaster
? Under el ophold i Sydindien havde Dr.
Bell iagttaget, hvorledes ældre indiske børn
underviste de yngre. Endvidere havde han
lagt mærke til , at de skrev bogstaver og tal
med pinde i sandet. Disse iagttagelser, som
Bell omlalte i en bog, der udkom i 1797 efter
hans hjemkomst fra Indien, vakte ikke blot
interesse men begejstring. Her så man en
mulighed for at spare på læ rerlønningerne
og på udgifterne til skri vemateri aler!
Ifølge Joyce Taylor anerkendte Lancaster
beredvilligt, at han fra Bell havde overtaget
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ideen om at lade elevernes skriveøvelser
foregå i sa nd. Imidlertid fastholdt han, at det
ik ke var Bell , der havde lært ham det gensidige undervisningsprincip. I denne sidstnævnte påstand kan Lancaster ifølge Joyce Taylor
godt have haft ret. En fonn for indbyrdes underv isning havde været anvendt både i de
højere skoler og i de engelske søndagsskoler
i hvert fa ld fra 178O'erne og fremefter.
Som uanfægtbar kredit for Lancaster noterer Joyce Taylor hans vi lje til at skabe en skole, der var tilgængelig for folkets brede lag.
Det pointeres, at Lancaster i den henseende
var langt forud for sin tid. Det var fø rst i 1870,
al man i England indførte alm indelig skolepligt. Taylor fre mhæverendvidere Lancasters
våg ne opmærksomh ed over for nødvendi gheden af en ordentlig læreruddannelse. Også på
det punkt var han foregangsma nd.
Joyce Taylors bog giver gode mu li gheder
for at fo rstå den skæbne, der blev Lancaster
og hans skoleprojekt til del. Endvidere må
positivt frem hæves de man ge fortræffelige
ill ustrat ioner hentet fra samtidige publikationer. Endelig er den udførlige, ajourførte
bibliografi et nyttigt hjælpemiddel til yderligere fo rdybelse i emnet.
Negati vt md anmærkes, at den samtidshi stori ske baggrund - herunder navnlig den
nye industrikultur - kunne have været grundigere beskrevet og vurderet. Netop under
industri ali smens fremvækst havde fænomenet børnearbejde grebet om sig i uhyggeligt
omfang. Selv små bØrn arbejdede hele dagen f.eks. i fabrikker og kulminer. Netop i
den sammenhæng er det Lancasters uomtvisteli ge fortjeneste, at han gav arbejderklassens børn muli ghed for at være børn og ikke
blot små lø nslaver.
Endeli g kunne man have ønsket en grundigere redegørelse for det basale princips, den
indbyrdes undervisnings, oprindelse. Nok er
det vigtigt at få fremdrage t forgængerne i engelsk skolehistori e. I internati onalt perspekti v havde det dog været nok så vigtigt at få
klart understreget, at ideen allenidligsl synes
al have været praktiseret i Indien. Herom vidner ikke blot Andrew Bells iagttagelser, men
også oplysninger fra mi ssionærer i Sydindi ~
en. I vore dage er indiske skoJe historikerc i
hØj grad opmærksomme på dette forhold og
er stolte over, at Indien således har e k s porl e ~
ret en pædagogisk ide til Europa.
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Under alle omstændi gheder er Joyce Taylors bog en læseværdig redegørelse, der må
interessere enhver, der ønsker at beskæftige
sig med delte sæ rprægede stykke skolehistoric.
K.E. Bugge

Arthur O. Sandved: Fra »kremmersprog« til verdensspråk: Engelsk som
universitctsfag i Norge 1850-1943.
Universitetet i Oslo. Forumfor lltli versitetshistorie. Skriftserie 3//998.362.,.

Universitetet i Oslo har 200 års jubilæum i
20 11 , og forberedelserne er aJlerede i fuld
gang. l 1996 etableredes et Forum for uni versitetshistorie, hvis skriftserie dels er delundersøgelser der senere skal indgå i selve
jubilæumshistorien, dels behandler emner
so m akademikernes forhold til det omgivende samfund og problemerne med i det hele
laget at skrive uni versi tetshistorie. Arth ur
Sandveds arbejde om engelskfagets ud v ik~
ling fra 1850 ti l 1943 er aJlerede det niende
bind i denne skriftserie.
Engelsk blev i Norge, som i det øvrige
Skandinavien, kun langsomt accepteret so m
fag på uni versitetet og i den lærde skole.
Samspillet mellem de to institutioner var tæ t
op til I. verde nskri g, så for denne peri ode
behandler Sand ved også skolelovgivningen
og den s sammenhæng med uni versi tetets
krav. Faget var ikke blot et af de »realfag«
so m måtte føre en sej kamp for at bli ve anerkendt som ligeværdi ge med de klassiske
sprog i skol en og med medicin, jura og teologi ved universitetet. Det blev også opfattet
som mere )realt « end tysk og fra nsk, og derfor ikke noget for skolen. At det var af anerkendt praktisk nytte, vidste man meget vel,
men »Hensy n til borgerlig Vi rksomhed ,
Hande l eller anden Nærin gsdrift« kunne
skolen ikke lage, og sa var engelsk jo i
øvri gt så let at enhver selv kunne lære det.
Med skolelovene af 1869 og 1896 blev
der gennemført en deling af både middelskole og gy mnasium i real- og latinli nier,
og enge lsk blev efterh ånden styrket på bekostning af fra nsk - dels fordi sproget jo
blev globalt vigti gere, dels fordi det som
gy mnasiet i Molde bemærkede »er li gesaa
sjældent at finde en usædelig Forfatter i den
engelske, som en sædeli g i den franske Litc-

ralUr« (s. 18). Derfor måtte universitetet til
at uddanne engelsklærere , og i 1873 blev Johan Storm udnævnt til professor, dog typisk
nok i både »romansk og engelsk fi lologi«.
Først i 1914 kom det førs te professorat alene
i engelsk filolo gi - og i engelsk litteratur
kom det aldrig, selvom både Christen Co llin og Herman Jæger lagde hovedparten af
deres arbejde her.
Sand ved har naturligvis respekt for
Storms indsats, der som Ouo Jespersens i
Danmark beslOd i at gøre enge lsk til et videnskabeligt filologi sk studium. Men der er også
kritik af hans usystematiske undervisning, og
i det hele taget må man sige at festskriftlyrikken er sparsomt doseret hos Sandved. Lærernes forskningsproduktivitet var ringe, undervisningen ti lfældig i forhold til eksamens- og
job kravene, og produktionen af engelskkandidater aldeles utilstrækkelig - under 20 kandidater årligt indtil 1928. Selvrekrutteringen
kneb det også med, fordi unge vi denskabsmænd, som Halvdan Koht beklagede i 1922,
foretrak fast arbejde for de udsigtsløse adjunktstipendier (s. 237). Plus,a change ...
En stor og vigtig del af Sandveds bog er
det statistiske materiale om de engels kstuderende, deres soc iale baggrund og deres erhvervsvalg efter eksamen. Det er særdeles
nyttigt, selvom (som Sandved faktisk også
indrømmer) tallene egentlig er for små til at
bære de ti l tider grandiose konklusioner. Det
var nu engang kun mellem 3 og 4~å der
valgte sproglig-hi stori sk eksamen med enge lsk som et af de tre fag - mens mere end
90% studerede medicin, jura og teologi.
Mod slutningen af perioden kommer der
et par lysglimt. I 1937 kommer den unge
lektor Aasta Stene »som et friskt vær inn i
en syk seksjon<{ , amerikansk litteratur accepteres som emne, og i 1943 tegner engelsk
sig for hver femte humanisti ske kandidat (95
i tal). Men da var Norge besat, lektor Stene
flygtet og samme år lukkede tyskerne uni\·ersitetet.
Jens Rahbek Rasmussen

Hartmut von Hentig: Dannelse. Et essay.
På dansk ved Hans Chr. Fink.
Halls Reilzels Forlag, 1998,225,- kr.
Hvilken rolle spiller kendskabet til skolens
historie for moderne uddannelsesplan lægge-

re? Ikke meget at dømme udfra de planer
som cand. politerne i di sse år udformer i de
ministerielle kontorer. Her synes den overordnede betragtningsmåde at være bestemt
af begrebet New Public Management og målet at være udviklingen af homo economicus. Det er derfor bekvemt at se bort fra dannelsestraditionen med dens indhold af kultur, identitet, hi storiebevidsthed og demokrati . Det er disse dannelseselementer, som
K.E. Logstrup forudsætter som skolens indhold for at nå målet: tilværelsesoplysning,
hvorti l naturligvis også hører de kvalifikati oner og kompetencer, der kræves i de videre
studier og erhvervsliv.
Hvordan kan skolehi storikerne bidrage til
at nuancere debatten og præge planlæggernes mål? Det kan de ved at insistere på dannel sens hi storiske betingethed. F.eks. kan
det ik ke undgå at få alvorlige fø lger for de
unges dannel se, hvi s det indhold som i dag
find es i fagene oldtidskundskab, religion og
historie, ikke sikres en plads i en ny boglig
ungdomsuddannelse. I kampen for bevarelsen af disse værdier i skolen kan vi trækk e
på den udenlandske debat. Et af de nyere
bud er givet af den tyske uddannelsesteoretiker, professor i pædagogik ved universitetet
iBielefeid, Hartmut von Hentig. Hans essay
er et forsøg på »en om tænkning af didaktikken i dannelsens tjeneste{{.
Hentig indleder sine overvejelser over
dannelsens natur med et citat fra Friderich
Schleirmachcrs bog Uber die Religion fra
1799, hvor han lidt provokerende anfører, at
den dannede læser jo nok genkender citatet.
Hermed er grundtonen anslået. Hentigs
idealer skal fi ndes i den tyske nyhumanistiske tradition, hvor Wilhelm von Humboldt
var toneangivende, og henvisningerne til
hans opfattelse af dannel se er en tilbagevendende ankerplads for Hentigs ofte vidtløftige og provokerende dan nelsesrejse.
l det nyhumanistiske univers i begyndelsen af det 19. århundrede blev det nødvendigt ikke blot at tale om dannelse, men om
almendannel se, en paraplybetegnelse, som
skulle modvirke den differentiering af dannelsesbegrebet, som videnskabeJighed og
fagopdel ing havde medført. Almendannelsen er i dag lige så påkrævet som for 200 år
siden. Erhvervsliv og universiteter stiller
kontante krav til skolen om udviklingen af
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bes temte nøglek\"alifi kationer og kompetencer. men har oftest kun uklare fo resti ll inger
om det hensigtsmæssige i at bruge kræfter
pa den almene dannelse. Det hænger måske
sammen med, at alme ndannelsesbegrebet i
løbet af I 960erne af stadi g fle re blev opfattet som en trad itionens dødvægt, som et virkeligt moderne sa mfund skull e se at få smidt
over bord. Den røde betænkni ng om det nye
gymnasium fra 1960 tangerede denne holdning og i Højbyski tsen for en samordnet
ungdo msuddannelse fra 1973 var alme ndanne lsen som begreb helt væk. Men i løbet af
I 980crn e blev det kl art, at kravene om yderli gere specialisering ville skade helheden,
hvis ikke der blev lagt vægt på at styrke specialisternes almene orientering. Derm ed
blev almendannelse, so m det var tænkt i
1800, igen el dynamisk begreb, som LØgstrups ti lværelsesoplysn in g. Balancen mellem det specielle og det almene i dannelsen
må naturligvis hele tiden overvejes og nyformul eres. men det er Hent igs pa illle, at de
almendan nelsesfo restill inger, der blev ud vi kl et i Europa i 1700-tallet, stadig må væ re
grundstenene i konstruktionen af den moderne almendannelse.
Hentig opererer med seks muli ge malestok ke fo r dannelse. Det er afsky for umennes kelighed, sans for ly kke, ev ne og vilje li l
at gøre sig forståeli g. bevidsthed om det historiske ved ens eksistens, åbenhed over for
de sidste spørgsmål og viljen til at tage ansvaret for sig selv og Res Publica. Di sse meget åbne »dannelseskriterier« skal forhindre,
at midlerne i dannelses processen komm er ti l
at overskygge målene. De er også tænkt således, at alle bør kunne få del i (almen) dannelsen.
For at indfri noget eller meget af de seks
mal er det vigti gt at pege på, hvor og hvordan da nnelsesprocessen kan foregå. Henlig
kalder det egnede anledninger. Her næv ner
han førs t historier, og fl ertals formen er ikke
til fæ ldigt valgt. Han ser behændigl bort fra
den postmoderne antagelse af, at de store historier er døde. Homers eper, Bibelen og
Grimms eve ntyr er eksempel på historier,
der kan bringe elementær orden ind i vor erfa ri ng og dermed hindre, at vi mister retningssansen. Hentig arbejder med hele feltet
fra børn ehaveklasse ti l li vs lang uddannelse,
og hans erfarin gsfelt er Bielefelder Labor-
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schu le. Hentig anfører iah 10 egnede anledni nger til etablerin g afdannelse: udover historier drejer det sig om samtalen. sprogene,
teater, naturerfaring, poli tik, arbejde, fester,
musik og opbrud.
De seks målestokke og de ti egnede anledninger danner et dannelsens koordi natsystem. som skal ku nne vej lede os i at vælge
de rigtige e lementer på det giv ne ni veau. I
de ældre kl asser og i gymnasiet vil fage ne
natu rl igt være de fore trukne rammer. I det
fo rl igge nde væ rk gennemgår forfattere n matemati k og tysk som ekse mpler pa, hvordan
arbejdet med fagene kan relateres til de
ovenn ævnte kriteri er. Tidligere har han i bogen Die Krise des Abi turs und eine Alternative fra 1980 belyst, hvordan en række fag
kan st ru ktureres i undervisningen, sådan at
dan nelsesmålet har en muli ghed for at bli ve
indfriet, nemlig gennem selvdannelse at
gøre den en kelte til subjekt for sine handli nger, eller i Hum boldts sprog, at styrke personen ved at afk lare og til egne sig »verden«.
Hellligs essay er et partsindl æg for at sikre almendannelse n dens rette og væsent li ge
plads i live t i og uden for skolen, og dermed
forh indre at det bliver modstridende krav fra
aftagerne på uni ve rsi teter og i erhvervslivet.
der kommer til at præge børn s og unges uddannelse.
Siden 1850 har det danske gymnasiums
dobbelte formål været studieforberedende
og almendannende. I de kommende ars diskussion af en reform af ungdom suddanne lsern e vil begrebet almendannelse bli ve vejet
og målt. Det er derfor vigti gt at få diskuteret,
hvil ket ind hold det bør have i en moderne
dansk skole- og uddann elsesmæssig sa mmenhæng.
Der er især to gode grunde til at holde øje
med den ty ske uddannelsesdebat. For det
første dens historiske fundering, so m, uden
gru nd tvigske problematiseringer, har opretholdt stærke bi ndinger til Humboldts verden. For det an det fordi den danske skole siden Luther og Melanch ron har været nært
forbu ndet med den tyske udvikling. Reformdi sk ussionern e i de tyske delstater har været
fulgt af danske uddanne lsesteoretikere. Der
er meget at hen te, ikke mindst om almendanne lse. Hentigs kollega Ludwig Huber
har fremhævet, at specialiseringen må ledsages af en styrkelse af det almene. Ellers

ko mmer skolen til at bidrage ti l værditab og
retnin gs løshed. Skoleh islorikerne må ru ste
sig til at deltage i di skussionen om balancen
mellem det specialle og det alme ne. og Hentigs essay bør tages med i overvejelserne.
HarlY Hatte
A. Strange Nielsen: Kundskab er magt.

Fortsættelsesskoler i landbosamfundet.
Bruunsminde i Toksværd - og andre skoler for den konfirmerede ungdom.
Selskabet for Dansk SkolehislOrie og Odel/ se Unive rsitets/orlag. 1998, 124 s. med ilIustratioller, noter og nllvllereg i.\·tet: 150,- kl:

At litteraturen om uddannel se af un ge i
ISOO- tall et er domin eret af de grundtv igs ke
skoletan ker er forståelig t. De grundtvi gs ke
præster og lærere spillede en så afgørende
roll e for modern iserin ge n af landbosamfu ndet, at det måtte sæ tte sit præg på histori eskrivn ingen. Vi har feks. en omfattende litleratur om folkeh øj sko lerne. mens and re former for uddannel se af unge er underbelyst.
Det gæ lder bia. de ikke-grundtvigske fortsætteisessko ler, hv is hi stori e nu drages frem
af A. Strange Nielsen.
De nye sko letanker sejrede ikke alene
pædagogisk, men også politisk. Højskolerne
fik statst ilskud allerede i 1851. og også af
den grund kom de til at dominere. Strange
Nielsen tager fat på den politiske dimension
i sin skildring af Bertel Nørgaards landboskol e på Salling. Denne bonde, der fl yttede
sin gard uden for landsbyen og fik bygget
både smedie og teg lværk, kan ikke karakteri seres som grundtvigsk, men var ikke desto
mindre stærkt engageret i de unges uddannelse. Bertel Nørgard, der var formand for
det lokale sogneforstanderskab, blev i 1848
med lem af den grun dlovsg ivende rigsforsamli ng og va lgtes derefter til Folketinget. I
1851 stillede han fors lag om. at der blev gi·
vet et drifttil skud på 1000 rigsdaler til en
højere bondesko le på Salli ng - under den
forudsætning , at kommunerne bekostede
bygningerne. Forslaget blev afvist, men Bertel Nørgaard gav ikke op. Han forhandlede
med den gru ndt vigs ke fløj i Folketinget og
stillede dagen efter fo rslag o m at afsætte
2000 ri gsdaler til bondehøjskoler i almindelighed . Flere grundtvi gske præster og
Grundtvig selv talte for fors laget, der blev

ved taget. Først da grundtvigianerne havde
kastet deres lod i vægtskålen. kunne Bertel
Nørgaard gå i gan g med al oprette en skole
på sin gård i Krejbjerg.
Folketinget skelnede oprindelig ikke mel lem vækkelses skoler og kundskabsskoler,
men snart varder ikke plads på finansloven ti l
ikke-grundtvigske skoler. I 1894 lykkedes
det Dansk Friskoleforening at hl fortsættelsessko lerne på fi nansloven. men Folketinget
still ede relati vt stramme tilskudsbetingelser:
De slatstøttede fortsæ ttel sesskoler matte ikke
forberede de unge ti l en eksamen, og undervisern e måtte ikke være ansat i de n offentlige
skole. Det manglende statstilskud er en af
grundene til , at de ikke-grundtvigske fo rtsættelsesskoler kun sjælde nt fik en lang levetid.
Fortsætte lsesskolen }) Bruun sminde« i
Toksvæ rd sog n, der ikke var grundtvigsk.
nåede imidlertid at fej re si t 50 års jubilæum .
All erede i 1959 blev Strange Nielse n op·
mærksom, at denne forlsættelsesskoles arkiv
er bevaret, og det er skildrin gen af denne
skole. der udgør kernen i hans undersøge lse.
Takket være arkivet og og de øvri ge samlinger i Næstved lokalhistori ske Arkiv har de l
være t muli gt at tegne et detaljeret billede af
en fortsættelsesskoles udvik lin g.
De fleste fOrlsættelsesskoler henvendte
sig til unge i lokalsamfundet, og det var loka le kred se, der kæmpede den seje kamp for
at skaffe midl er til sko leformen. Strange
Nielsen fastslår. at samtli ge oUe skoler i
hans undersøgelse var baseret på lokalt initiativ, og at initiativtagerne var egnens dy gti gste og mest fremsynede bønder, der ofte
ydede personl ige ofre. Han vise r ogsa, at
målgruppen va r de unge mæ nd , og at fortsæ tteisesskol erne samarbejdede med de offentlige børneskoler. Ofte benyttede man en
model, hvor fø rstelæreren underviste fOrlsættelsesskoleleverne og lod en hj ælpelærer
tage sig af skoleblJrnene. Pa næsten alle områder afveg denne skoleform fra de grund tvigske fortsættelsessko ler. Der blev hverken
sunget efter Højskolesa ngbogen eller holdt
fo redrag. og eleverne fik karakterer i alle fag
og blev underkastet en offentlig eksamen
med præster og nabolærere som censorer.
Fagræ kken rettede sig direkte mod landbrugserhvervet, fordi de lokal e bønder Ønskede at give de unge de bedste muli gheder
for at dyrke intensivt landbrug.
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Strange Nielsens undersøgel se er værd ifuld for den uddannelseshistoriske forskning. fo rdi de n bidrager til at nuancere vores
billede af 1800-tall ets uddannelsestæ nknin g.
Den eneste måde, vi i dag kan ska ffe os underretning om denne glemte skoleform , er
ved at gå lokalhi slOri sk lil værk s. At Strange
Niel sen - n e~·aor bl andt danske lokalh istori kere - ti dligt kunne se perspekti vet og fo rmåede at fuldføre undersøgel sen ma nge år
senere, betyder. at vi nu har fåe t en bog, der
giver lidt modvægt mod den gru ndtvigske
dominan s, der præ ger litteraturen .
Søren Ehlers

Poul

Skaaning:

Livet

på Friskolen.

Glamsbjerg Fri- og Efterskole 1898-1998.
Barlebo Bogtryk. 151 s, med illustra/ioner.
I/oter og fortegne/se over kilder og litteratur.
Friskolen i Glam sbjerg er kombi neret. Dvs.
den omfatter en frisko le og en eftersko le
med samm e ledelse. Baggru nden fo r oprettelsen af de komb inerede sko ler var dels
nog le forældres ønsker om, at deres børn
kunne fortsatte på skolen efter ko nfirmationen , de ls at der i mange år ikke var økonomi sk basis for selvstændige efterskoler. Pou l
Skaanings bog er både et jubilæumsskri ft
Illed masser af nav nestof og anekdoter og en
undersøgelse af den pædagogis ke vi rkso mhed, sko lesynelog ledelsesformerne gennem hundrede år.
Det var ikk e lokale grundtvigske kreds,
der stod bag oprettelsen af Køng Høj sko le
( 1877) og Glam<bj erg Friskole ( 1898). De
nye skoler kunn e ganske vist støtte sig til enkelte fami lier, men egnen var fremmed for
frisko letanken, og det forhold, at Glamsbjerg ud vi kl ede sig ti l en statio nsby. gjorde
det ikk e nemmere at få skoleformen til al slå
rod. Når Glam<bjerg Friskole alligevel blev
konsolideret, var det resultatet af en langsigtet strategi, der bl ev lagt af P.I. Skriver. Han
overtog ledelsen af Glamsbjerg Friskole i
1904 og oprettede med det samme en efter<koleafdeling fo r at kunne beholde de konfirm erede elever. l 1909 oprettede han desuden et præliminæreksamen skursus. Det sidste initiativ gjorde ikke Skriver populær i
fri skolekredse og var en af grundene ti l, at
han , der engagerede sig i De danske Ungdomsforenin ge r, De dan ske Gymnastikfor-
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eninger, Foreningen af private Efterskoler,
Det radikale Venstre mv. , aldrig fik tillidshverv indenfor fri sko!everdenen. Ved at tilbyde eksamenforbe redende underv isning
opnåede Skriver imidlertid, at hans sko le
blev statio nsbyens skole. Glamsbj erg fik - i
modsætning til de tleste stati onsbyer - ikke
en privat eller offentli g eksa menss kole. Da
Skriver gik af i 1944, var Glam sbjerg blevet
en gru ndt vigs k skoleby i lighed med feks.
Høng.
Friskolefolkene bebrejdede Skri ver. at
hans sko lekomple ks \"ar en krydsnin g mellem den grundt vigske fri skole og den privale real skole - det samme kunne iøv ri gt sige;.;
om Bording Fri skol e i København - men karakteristi kken er mindre præcis. Konstrukti onen var snarere radikal! I 1905 deltog Skri ver i stiftelse n af Det radikale Venstre, og i
man ge <lr kørte han parl øb med folketin gsmand H. C. Henningsen. Skoleko mpleksets
foran krin g i Det radikale Venstre forklare r,
hvorfo r skolekredsen meget senere valgte
den knapt 30-tJri ge A. Baunsbak· l ensen ti l
ny forstander. I 196 1 var han kommun elæ rer
på Krogerup Sko le og i færd med at gøre politisk karriere .
Baunsbak·lensens tid som fo rs tander i
G lamsbjerg bl ev kort - i 1968 afløste han H.
Engberg Pedersen so m ministerieLCi d irektør
fo r ungdomsundervisning mv. - men dog så
lang, at de n kan karakteri seres som en renæssance for friskoletanken, der efter Skri vers afgang var blevet nedprioriteret. Friskolens »torsdagsaftener« - oprindelig in spireret af l 890ernes ungdomsmøder i Aagaard Frimenighed - havde i Skrivers tid sal
deres præg på sta tionsbyen, og de blev nu
moderni seret af Baunsbak-Jensen, så de
fremstod so m offentlige måneds møder med
fremmede talere. En virkel ig forn ye lse fandt
sted i 1962, da fri <kolen oprettede en børnehaveklasse, hvil ket medførte. at den første
leder, Ann li se Bille, kom til at holde mængder af foredrag om si ne erfaringer. Efter
1968 oplevede lærere og elever en periode
med en flad ledelsesstruktur, og fra 1975
vend te man tilbage til en syn li g ledelse. Det
er ikke mindst Pou l Skaanings ski ldring af
den »anti-autoritære« periode, der er af ud·
dannelseshi stori sk interesse.
Poul Skaaning besidder et skarpt blik for
de små forandringer, der ændrer den pæda-

gogiske virksomhed, og han lader sig ikke
nøje med trykte kilder. De mange citater fra
hans interviews dokumenterer værdifulde
detalj er om hverdagslivet på friskolen , og
det er isæ r interessant at læse de uretoucherede portrætter af lede re og lærere. Desværre har skolen undladt at bruge en professionel layouter, og det gør bogen mindre
indbydende. Der er sAledes blevet indsamlet
en mængde gode billeder, der ikke kommer
ti l deres ret.
Noget usædvanlige ved bogen - anskuet
som jubilæumsbog - er, at forfatteren bringer konflikterne frem i lyset. Enh ver, der har
arbejdet med de frie skolers ark iver, ved, at
kilderne for alvor begynder at flyde, når der
er konflikt på skolen. Skal forfatteren af et
jubilæumsskrift gå let henover disse uundgåeHge konflikter, e ller skal de anal yseres
og lægges frem? Det sidste gør Skaaning, og
derfor vil folk udenfor Glamsbjerg kunne
læse hans fremstilling med stort udbytte.
Konfliktstof er godt stof for uddannelseshistarien - hvis det analyseres af en forfatter
af Skaanings kaliber.
SØren Ehlers

Max Lawson: The International Peoplc's
College 1921-96. A Cclebration of 75
Ycars of Working for Peace and International Friendship. 1996.
l anledning af Den internationale HØjskoles
75års jubilæum har australieren Max Lawson, der er tilknyttet skolen, skrevet dens historie i store træk. Det er i betragtning af
skolens sigte og verdensomspændende kontakter ikke unaturligt, at bogen er på engelsk, og det bør ikke afholde danske læsere
fra at stifte bekendtskab med den. Der er
bl.a. god grund til at gøre udenlandske bekendte opmærksom på, at den i det omfang
danske forhold og andre dan ske højskoler
omtales fortjener et korrektiv. Så meget
mere »modeme« end andre højskoler var
Den internationale bestemt ikke, i hvert fald
kun rent midlertidigt.
Dette er ikke ment som kritik af forfatteren, der mht. hovedsagen - selve skolen har gjort det ganske godt. Men han savner
naturligt nok danske referencerammer, og
desuden er Den internationale Højskole noget for sig selv og har stort set aldrig haft

virkelig kontakt med andre højskoler. For
eksempel mindes jeg ikke selv at have tru ffet Vagn Fenger, der var forstander 1954-69,
i højskolesammenhæng, til trods for at jeg i
hele perioden sad på en højskole i samme
amt (fra 1961 som forstander) og havde
kendt Fenger ret godt i 1940'rne. Manniche
traf jeg nogle gange før min egen højskoletid - ikke siden.
Den internationale Højskole var ellers
Peter Manniches værk. Uden ham var den
aldrig kommet til verden, og uden hans ildhu havde den ikke overlevet - selvom han
bestemt ikke i alle henseender var den ideelle forstander. Han havde imidlertid en
evne til at. overvinde alle vanskeligheder og
havne på benene efter hver eneste krise,
som var helt overvældende. Lawson har vist
aldrig truffet ham - i hvert fald ikke i hans
velrnaglS dage - og bygger derfor på et begrænset udvalg af andres udtal elser og trykte kilder. Det er der ikke noget at sige ti l,
men forholdet understreger, at der er brug
for en virkelig biografi af denne særprægede personlighed - også med en vis kritisk
distance, for Manniche salle ikke sit lys under en skæppe.
Mindre for sin personlige anseelses skyld
end for arbejdets skyld. Mange anså Manniche for at være en lidt komi sk person, og det
var han også - men han var langt mere. Det
er sørgeli gt, at mange af os først og fremmest husker anekdoterne - hvoraf bogen
kun har et mindretal - for Manniche var
altså noget ganske stort. Men Lawson har
åbenbart svært ved at forene anekdoterne
med billedet af Manniche som foregangsmand. Således refererer han med stor skepsis historien om, at Manniche skulle have
bestilt en taxa til at køre Tagore fra en af
skol ens bygninger til en anden - det var i
1930 - men den kan meget vel være sand.
Den ligner Manniches fiamboyante stil.
Uanset at skol en i Helsingør altid har
været noget for sig selv, om taler bogen visse
episoder og kriser i skolens historie, som er
ret typi ske for højskolerne i den beskrevne
periode og derfor har almen interesse: elevtilgangens afh ængighed af konj unkturer og
beskæftigelsesforhold, de problemer som
uundgåeligt er forbundne med forstanderskifter, hvor den gamle forstander bevarer
sin meget nære tilknytning til skolen , øko-
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nomien - hvorom senere - og de særlige
vanskeligheder omkring »1968« og »studenteroprøret« (der her som andre steder udkrystalli serede modsætninger i lærerkorpset) og så videre. De ganske mange monografier om enkelte skoler er gode og nyttige,
men de skygger for det forhold, at der på
mange områder savnes grundi ge »tvær-skole«-und ersøgelser, navnlig af hvorfor problemerne opstod på visse skoler og ikke på
andre. Man har altfor ensid igt beskæftiget
sig med de skoler, hvor det gik galt, f.eks.
Askov, og glemt. at der fandtes andre skoler,
hvor problemerne var små eller slet ikke
fandtes. Men det er snart for sent at få gjort
noget ved dette område, som i hvert fald
forekommer mig af interesse.
Økonomien har i lange perioder været anspændt på Den internationale Højskole som på andre høj skoler - og Lawson har
bl.a. en bemærkning om den nye højskolelov (dvs. lovene rra 1969 og 1970), som var
»generous in sa me ways«, men all igevel
»slashed Government subsidies«. Jeg ,-ar
medlem af de folket ingsudvalg, der behandlede de to love, og har svært ved at genkende beskrivelsen som alment dækkende, men
det er ikke usand synligt, at de nye reg ler,
som til gengæ ld for høj ere tilskudsprocenter
til lærerlønninger begrænsede det lærertimetal , der kunne g ives tilskud ti l, har ramt
særlig hårdt på Den internationale Højskole.
Måske havde det været rigtigt ved den lejlighed at tage Den international e ud af den alminde lige højskolelov. Skolens ubestridelige værdi - også for Danmark i international
sammenhæng - og klare særpræg gør det
egentlig ikke rimeligt at behandle den som
enhver anden højskole. Men det er først nu ,
at jeg er blevet opmærksom på I 969170-lovgivingens muligt uheldi ge virkninger i Helsingør. I hvert fald har jeg ingen eri ndring
o m, at skolen henvendte sig til folketingsudva lgene under arbej det.
Som antydet: Det er godt, at Den internationale Højskole findes, og det er da også
godt, al denne bog er skrevet.
Men, men: Man bliver bekymret, når
Lawson på sidste side bringer et Henry
James-citat: ») Live all you ean; il is a mi stake not to. It doesn ' t so much matter what
you do in particular so long as you have
you r life,« og hævder, at disse ord »embody
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exactl y Grundtvig 's ideas for )) thc school for
Iifc.«« Det er en mi sforståelse, som ikke kan
undgå at farve indtrykket af hele bogen.
Poul Dam
Werner Adolphsen: En by og dens skole,
Folkeskolen i Esbjerg 1968-1994,
Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Skrifrrække B lir.

20, Esbjerg /997.
Tidligere skoledirektør i Esbjerg Werner
Adolphsen fik for nogle år siden som opgave at skri ve Esbje rg skolevæsens hi storie. På
mange måder et drømmejob, men også en
svær opgave for et menneske, der selv har
været med.
Alligevel ma man sige, at opgaven er lykkedes. Det er blevet til en meget velskrevet
bog om et skolevæsen, der startede på en
forblæst klit og som op igennem det 20. afhundrede har indtaget en posi tion som et af
de mest fornyende og eksperimenterende
skolevæsener: Børnehaveklasserne fra 1912,
elevundersøgelser fra 1920' erne, ungdomsskoler, skoleforsøg og åbenplanskoler. Men
Esbjerg skolevæsen har også haft si ne bespareisesrunder med skolelukninger til følge. Og i de senere år har en helt ny udfordring meldt sig, nemlig integrationen af de
fremmedsprogede elever. Ringen er på mange måder sluttet. Fra dengang Esbjerg skolevæsen tradte si ne barnesko, da Esbjerg gårde
var en fo rblæst udpost, som Rigsdagen havde besluttet skull e ombygges til havn, og det
handlede om at integrere de mange børn og
deres forældre, som kom fra landet og ind til
byen. Til det idag drejer sig om at få børn fra
fremmedes kulturer til at mødes med danske
børn og deres kultur.
Esbjerg skolevæsen er kendt for et hav af
skolep Jansforhandlinger og revisioner j håbet om engang at nå frem til skolen for alle.
Overvejelserne har båret præg af Esbjerg
som arbejderby - men også af, at byens eksplosive vækst ti l tider stillede større økonomi ske krav til kommunen, end man kunne
magte. Esbjerg sko levæsen er også berØmmet for si ne mange initiativer på det socialpædagogiske område. Fra skolelæge og skolet and pleje, til feriekolonier og skolebespisning.
Disse skoleplansforhandlinger og socialpædagogiske foran staltninger er der skrevet

en del om, først og fremmest af Verner
Bruhn og Ellen Nørgaard - og seneSl af
Søren Kolstrup, som Werner Adolphsen dog
ikke refererer til. Hans gennemgang af Esbjerg skolevæsens tidlige historie ligger
imidlertid meget tæl på forgængernes - og
der er ikke meget nyt at hente. Det er der
derimod eflerha nden som bogen bevæger
sig op i mellemkrigstiden og videre ind i
velfærdssamfundet. Man mærker at jo tællere vi kommer vor egen Lid, jo mere er Werner Adolphsen på hjemmebane, men des
sværere bliver det , at fa lagt en afstand til
stoffet. Teksten blev stadig mere informationstung og refererende, og det kan som

udeforstående læser være vanskeligt al bevare overblikket, hvis ikke deL var for et indeks og en række forbill edli ge pædagogiske
diagrammer af udviklingen i skolestrukturer
og timetal.
Som professionel historiker må man ærgre sig over de manglende henvisninger - Lil
både kilder og anvendt litteratur. Man kunne
også have ønsket sig, at Werner Adolphsen i
højere grad havde trukket på erindringsmateriale, så historien om de mange vel mente
forsøg på al skabe en god skole for alle var
blevet suppleret med et billede af, hvordan
børnene huskede den.
Ning de Coninck-Smirh
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