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På seminariet blev vi for et halvt århundrede 
siden vaccineret mod skolehistori sk læsning 
med en bog af Hans Kyrre . Da del senere 
blev nødvendigt at vende tilbage til området, 
tog det sin tid at komme til rette med Joakim 
Larsens berømmede hovedværk. Man kørte 
jævnlig fast i de talrige vidtløftige udrednin
ger og den uendelige parade af navne som 
det var håbløst a l slå efter. 

Imidlertid dæmrede det at hvi s skolehisto
ri en skal have liv og nerve, må man opsøge 
den brudstykkevis rundt omkring. Den store, 
samlende beskrivelse af folkeskolens histo
ri e lader sig næppe skrive - endsige udgive. 
Af mange gode grunde, hvoraf Gunhild Nis· 
sen har nævnt nogle af de vigtigste (i dispu
tatsen »Bønder skole og demokrati«): »Fol
keskolens historie kan ikke dækkende udfor
skes og skrives ud fra lovgivningsmagtens 
og centraladmin istrationens synsvinkel. Fol
keskolens historie er nemlig i meget vid for
stand skabt i de enkelte kommuner og på de 
enkelte skoler.« 

Og når man graver ned i de enkelte kom
muner, er stoffet naturligvis overvældende. 
Gunhild Nissen må gennempløje et kolossalt 
kildemateriale for bare at belyse dels en 
håndfuld landsby læreres virksomhed i et en
kelt provsti omkring århundredskiftet, dels 
bønderbørnenes skoleforsømrnelser i sam
me periode. 

Hvorom alt ing er - landet rundt ligger der 
et vældigt stof og råber på behandling af 
kyndige personer. Ikke mindst det sidste hal
ve århundredes skolehistorie må vi have 
frem i lyset. I den periode er der som be
kendt indtruffet utrolige forandringer m.h .t. 
både struktur og indhold. Og tiden er inde, 
fordi vi endnu iblandt os har en række old-li
mers, aldrende skolefolk som har taget del i 
udviklingen og som kan forlene de skriftlige 
kilder med en ekstra, værdifuld dimension. 

Men tiden er jo også inde, fordi det i disse 

år forekommer næsten dagligt al alverdens 
læserbrevsbaryler og politiske novicer med 
behov for at markere sig tager afsæt fra den 
velsignelsesrige læseundersøgelse og langer 
ud med lavpandet kritik af dagens fo lkeskole. 

Følgelig er det højst prisværdigt at en 
håndfu ld skolefolk har samlet kræfter (og 
penge) til at forfatte og udgive »Folkets sko
le i Viborg Amt 1930-1990«. Titlen lover 
ikke for meget. Læseren møder en snes for
fattere som hver især repræsenterer sag
kundskab på centrale områder. Tilsammen 
lykkes det dem at komme rundt om emnet i 
7 indholdsmættede kapitler, hvortil føjes 
150 sider med »bi lag« - statistiske data som 
det uden denne bog vi lle være højst besvær
ligt al støve op. 

Centraliseringen af skolevæsenet på lan
det er selvsagt el bærende tema. Det var 
skolelovene af 1937 og 1958 der satte den i 
gang, og i virkeligheden var der jo tale om 
en reform som hvad langtrækkende virknin
ger angår tåler sammenligning med andels
bevægelsens gennembrud i forrige århun
drede. 

Alene i Viborg Amt blev der nedlagt 360 
skoler! Samtidig med at centralskolerne blev 
placeret og udstyret efter lovgivningens 
krav. Bønderbørnene blev fragtet i busser til 
centralskolerne og fik tidssvarende uddan
nelsesmuligheder, men prisen var at talrige 
landsbyer »døde« da skolen (og købmands
butikken) forsvandt ud af billedet. 

Hvad denne omkalfatring har krævet af 
benarbejde i form af drøftelser med sogne
råd, forældregrupper, lokale og centrale sko
lemyndigheder etc. skinner igennem under 
omtalen af amtsskolekonsulenlernes virk
somhed. Der fremstår portrætler af Chr. 
Mejlgaard (Thisted Amt) som fra 1934-62 
med flid og påpasselighed gik ind i de tusind 
opgaver, samt den alsidigt begavede H.E. 
Nielsen, manden fra ploven der avancerede 
fra førstelærer i Sparkær til forvaltningschef 
i det nye storamt. Han forenede pædagogisk 
indsigt med politisk tæft og en imponerende 
gennemslagskraft. 

Det var også amtsskolekonsulenterne som 
fik sat skik på det omsiggribende skolebyg-
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geri der udløstes af strukturændringerne og 
det hastigt stigende børnetal efter krigen. 
Her var betydelige pædagogiske og sam
fund søkonomiske interesser på højkant. Be
hovet for skolebyggeri var akut og landsom
spændende, samtidig med at der foregik et 
mægtigt opsving i erhvervs- og boligbygge
riet. Igangsætnings tilladeiser til offentligt 
byggeri blev rationeret, og ministeriet ud
sendte (196 1) signaler om »at der vil blive 
givet fortrinsstilling til arbejder, som er pro
jekteret med henbl ik på en rat ionel og ar
bejdskraftbesparende gennemførelse, herun
der byggeri med seriefremstillede bygnings
dele«. 

Amterne måtte følgelig op på mærkerne, 
hvis de skulle klare sig i kapløbet om 
igangsætningstilladeIser. I den situation tog 
H. E. Nielsen - i samarbejde med kollegaen 
fra Randers Amt, Gotfred Pedersen, initiati
vet til ))Midtjyllandsplanen«, som dels ho
norerede ministeriets krav, dels levede op til 
tidens (og fremtidens) pædagogiske fordrin 
ger - hvor fleksibilitet var et nøgleord. Det 
blev til i all 23 større byggeprojekter. 

Da kommunerne fra 1990 overtog ansva
ret for folkeskoleområdet, gled amtsskole
konsulenterne ud af billedel, men deres be
tydning i den periode bogen kortlægger kan 
næppe overvurderes. De afl everede velud
byggede og veltrimmede skolevæsener til 
videre foranstaltning. Vel roet! må man sige. 

Et kapitel om læreruddannelsen og vide
reuddannelsen er skrevet kyndigt af de folk 
der var med. Skive Serninariums historie be
gynder med Holger Paaskesen, forment lig 
50' ernes mest indflydelsesrige skolemand. 
Han blev seminariets første forstander og 
satte helt afgørende præg på læreruddannel
sesloven af 1954 - »lex Paaskesen«. Loven 
fik - som det hedder »en krank skæbne og 
en kort levetid« hvad Paaskesen oplevede 
som en personlig tragedie, men han var im
mervæk en foregangsmand af de sjældne, 
hvorfor det er på sin plads at bogen gengiver 
et fy ldigt uddrag af Albert Johansens indfø
lende og præcise nekrolog. 

Seminariet havde i nogle år problemer 
med at skaffe kval ificerede lærerkræfter -
og det samme havde lærerhØjskoleafdelin
gen de r så dagens lys i 1970. Placeringen i 
Skive skete efter hård konkurrence med 
Herning, og Chr. Vognsen, der blev den før-
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ste leder, beretter detaljeret om vanskelig
hederne ved at bringe landets mjndste afde
ling på fode. Kort og godt: der blev udviklet 
et imponerende kursusprogram og der blev 
opbygget en stab af (mere eller mindre) kva
lificerede kursuslærere - stabiliseret ikke 
minds t efter at cand.pæd.-uddannelsen blev 
synlig i landskabet. 

Efter en række gode arbejdsår satte pro
blemerne ind, dels i form af Bertel Haarders 
afsindige sparekrav i slutningen af 80'erne, 
dels som fø lge af Kommunernes Landsfore
nings dybt forvrøvlede kritik, der sigtede 
mod en »)kommunalisering« af lærernes vi
dereuddannelse. 

Vognsen kommer ikke ind på at den fagli
ge og faglig-pædagogiske fordybelse her i 
90'erne er ved at gå fløj ten, fordi der stort 
set kun kan »)sælges« skræddersyede kursus
forløb af 30-40 timers omfang, ligesom han 
klogeligt undlader at spå om hvad det hele 
ender med. Men det får vi selvføl gelig tids
nok at se. 

Bogen belyser andre væsentlige træk af 
udviklingen. Der indeholdes således et vel
lykket kapitel om specialundervisningen - et 
af den danske skoles adelsmærker. Man læ
ser om pionererne der gik i gang og tog 
kampen op med trange vilkår og kommunal 
sendrægtighed. Først efter 1970 blev der or
den i tingene. Den skolepsykologiske råd
givning kom på plads, og der opstod center
klasser, observationsskoler, heldagsskoler, 
specialundervisningscentre etc. - hele det 
komplicerede (og kostbare) apparat af hjæl
pende instanser. En torn i øjet på dem der 
mener at vi hellere burde satse på eliten, så 
der kunne produceres flere EDB-program
mører. 

Emnerne er vel ikke lige taknemlige, men 
trods rigelig til stedeværelse af indvielsesta
ler samt referater af love og bestemmelser 
føles fremstillingen ikke tung. Nok takket 
være en smidig redaktion som med passende 
mellemrum indsæner forfattere med fortæl
lelyst og skriveevne. 

Således skriver Jørn-Ole Holm livfuldt 
om skolebiblioteket, mens 8 0 RØnne leverer 
et pragtstykke om den fagpolitiske vækkelse 
i amtet. Indtil ca. 1980 gik det fredsomme
ligt for sig i Danmarks Lærerforenings 10-
kalkredse vest for Storebælt, eftersom der 
ikke var noget at være uenige om! Men så 



voksede polariseringen internt i foreningen, 
hvorved de pragmatiske jyder havde svært 
ved al hamle op med de veltrænede DKP-ere 
fra Københavns vestegn. De forlangte kamp
skridt under de opslidende tov trækkerier om 
tjenestetiden, og Bo Rønne tager med rette 
afstand fra det skrækkelige kompromis i 
form af »ansvarsfralæggelsen« i 198 1, en 
bundskraber af fagpolitisk tåbelighed. 

Siden skete der ting og sager som bragte 
selv jyderne i oprørsstemning, fx »kartoffe1-
kuren« i 1986. Forfatteren betegner det som 
»et kuriosum« at Martin Rømer, som ven
strefløjen bar ind på skjolde, hurtigt blev 
moderat og midtpunktsøgende, men det hav
de dog sine gode grunde og var faktisk en 
forbandet nødvendighed. Foreningen var og 
er gestaltet i to nogenlunde lige store fløje. 
De kan hver især vippe med båden, men in
gen af dem kan sejle den hjem alene. 

Kapitlet om »Lærer- og lederrollen, sko
len i lokalsamfundet« er uundværl igt, fordi 
det bl.a. handler om hvad landsbylæreren i 
de forri ge tider betød for lokalsamfundet. 
Det var utroligt hvad han (ulønnet' ) påtog 
sig ved siden af skolearbejdet. 

Her indeholdes desuden en lidt opremsen
de beretning om den pædagogiske udvikJing 
i perioden. Forfatterne får det mes te med, 
men fremme ved nutiden springer de over 
gærdets laveste sted. Sammen med et alen
langt klip fra Morgenavisen Jyllands-Posten 
bringes et citat fra Søren Mørchs »Den sid
ste Danmarkshistorie«. Men Søren Mørch 
kan altså ikke bruges som sandhedsvidne. al 
den stund hans bog er skrevet ud fra en idio
synkratisk forestilling om at Danmark er 
gået under uden at vi har opdaget det, en 
vinkel alle enkeltheder skal indordne sig -
herunder folkeskolens postulerede elendig
hed. 

De tre kapitel forfattere ved dog bedre og 
har selv kapaci tet ti l at gøre status over fol 
keskolen anno 1990. Sagen er jo at vi i den 
periode bogen omhandler har udviklet en 
menneskevenlig skole, hvor børnene i et af
gørende vigligt livsafsnit både kan lære no
get og have det rart, hvor der lægges vægt på 
den alsidige udvikling - og hvor den uund
gåelige sortering sætter ind så sem som mu
ligt. 

Det er en position der skal forsvares, og 
en bog som den her omtalte er et velegnet 

forsvarsskrift. Og man kan kun være fuldtto
nende enig med professor Vagn Skovgaard
Petersen som har været støttepædagog un
der bogens tilblivelse. d eg håber derfor, de 
øvrige amter vil følge Viborgs eksempel og 
tegne nuancerede bi lleder af kampen om 
skolen i lokale og regionale miljøer.« 

Jens Chr. Jørgensen 

Birgitte Kjær: Kristendomsfaget i Folke
skolen. Fagets historie, fagets rammer, 
fagdidaktiske drøFtelser. 
Kroghs Forlag, /999. 238 sida 228 kr. 

Det er prisværdigt, at Birgitte Kjær har stil 
let sig den opgave at beskrive dette fags situ
ation i dagens folkeskole på baggrund af hi 
storien. Det skal straks siges, at bogen ikke 
erstatter K. E. Bugges bøger om kristendoms
undervisningens historie (Vi har Re!' gion, 
1979, og Vi har stadig Rel 'gion, 1994). Det 
har heller ikke været meningen. Selvom der 
begyndes med den første danske folkeskole
lov af 1739, når vi på ca. 40 sider frem til 
1985. Men også de sidste 15 år er jo historie. 
Derfor hører en anmeldelse absolut hjemme 
i den skolehistoriske årbog. Emnet er det hi
storiske fags placering i den sekulariserede 
skole. Den omfattende bog supplerer natur
ligvis på mange måder Bugges fremstillin
ger. Bl.a. fører den udvikJingen heh op til 
den nugældende vej ledende læseplan og un
dervisningsvej ledning. 

Grundlaget er hovedsagelig lovtekster, 
fonnålsformul eringer, centrale kundskabs
områder, vej ledende timefordelingsplaner, 
vejledende læseplaner og undervisningsvej
ledninger. Debatterne om disse tekster be
handles i mindre grad. Teksterne analyseres 
meget nøje og loyalt. Det skal sådanne tek
ster naturligvis kunne holde til. Det kan de 
stort sel også, men der påvises dog en del 
upræcisheder. Med denne bog ved hånden er 
lærere ikke prisgivet deres egen evne til at 
gennemskue dem. 

Kristendomsfaget har gennem løbet en 
brydningstid de sidste 25 år. En gennem
gang af de formelle styringsredskaber er 
ikke en enkel sag: Kristendomskundskab, 
kristendomskundskab/religion, fremmede 
religioner og andre livsanskuelser (i og uden 
for faget), tværfag lig undervisning. Det vi lle 
ikke være lige så kompliceret, hvi s man kun 
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skulle skildre situationen på et bestemt tids
punkt, men at følge udviklingen over en pe
riode er både svært og vigtigt. Forfatteren 
har magtet opgaven, men et på sine steder 
ikke helt klart sprog har vist gjort en første 
gennemlæsning vanskeligere, end den be
høvede at være. 

Bogens 2. halvdel består af Il kapitler 
med pædagogiske drøftelser af faget i den 
sekulariserede skole. Her viser forfaneren 
sig særdeles kompetent. Den givne klaring 
af begreberne kan være en god hjælp for 
læreren. Der er tale om en beskrivelse af fa
get, som forfatteren ser dets funktion og mu
ligheder i dagens folkeskole. Det er nok et 
debatindlæg i den nuværende situation Ufr. 
omtale i Kristeligt Dagblad d. 4.8.1999), 
men jeg kan ikke se andet, end at forfatteren 
har fuld dækning for sin forståelse af faget i 
de gældende bestemmelser. Meget i den fo
religgende beskrivelse af faget er også så 
uomtvisteligt, at den ikke blot som debatind
læg vil være historisk værdifu ld. 

Den vejledende læseplan og undervis
ningsvejledningen fra 1995 undgår i mod
sætning til alle deres forgængere med flid at 
nævne kirkens gudstjeneste. Det er en billig 
løsning af et måske lidt vanskeligt spørgs
mål. Når folkeskoleloven siger, at ») Kristen
domsundervisningens centrale kundskabs
område er den danske folkekirkes evange
lisk-lutherske kristendom« (§ 6, stk. l ), må 
folkekirkens gudstjeneste afgjort hØre med 
til fagets stof. Det må være umuligt at be
handle nogen som helst religion uden at be
handle dens gudstjeneste. Birgilte Kjær 
medtager gudstjenesten i fagets stof, og det 
har hun grundlag for i loven. Ingen kommu
ne bør kunne vedtage den vej ledende læse
plan som gældende læseplan uden at relte 
denne oplagte fejl. 

Det kan være mere tvivlsomt, om forfaue
ren har ret i, at »Skolen skal ikke blande sig 
i de indre kirkelige diskussioner om, hvad 
der er sandt om kristendommen og hvad der 
er falsk« (s. 166). Hun mener lidt tvivlende, 
at det mindst dårlige valg nok vi l være at 
lade udgangspunktet være kristendommens 
klassiske udfonnning. Der kan være noget 
rigtigt i synspunktet, men det er dog et 
spørgsmål, om skolen ikke netop bør være 
lige så pluralistisk i dette spørgsmål, som 
kirken selv er. Men her er det naturligv is 
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vigtigt, som forfatteren også understreger, al 
skolen må være åben over for børn, der 
kommer med indvendinger ud fra ti lknyt
ning til forskellige kristne miljøer. Man må i 
hvert fald efter min mening have lov at være 
skeptisk over for at fastslå en håndfast ud
lægning af Åbenbaringsbogen 21,1-8 om en 
ny himmel og en ny jord som grundlag for 
klassisk kristendom (s. 163 og 207). 

Bogen må med sin analyse af vigtige pro
blemer absolut hilses velkommen. Kristen
domsfagets stilling har unægteligt ændret sig 
meget, siden Sjællands biskop, Peder Her
sleb, i en kommentar til forslaget om loven af 
1739 udtalte, at der burde kunne dispenseres 
fra kravet om, at lærerne skulle kunne skrive 
og regne: »Gifve Gud Sælands Bønder Børn 
kunde lære Christendom. Resten kand saf
nis!« Det er forfatterens opfattelse, at det dog 
stadig er en almindelig og rigtig mening, at 
det trods alt ikke er blevet omvendt, så det nu 
tværtimod er kristendomskundskab, der kan 
undværes i skolen. Hun har gjort en værdi
fuld indsats for at klargøre vore begreber om 
fagets stilling i dagens skole. 

Lejf Degnbol 

Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen 
(red.): »Een time dagligen« - skoleidræt 
gennem 200 år. 
Odense Universitetsforlag, 1998. 304 sider, 
iLllustreret, med noter, litteraturliste og nav
neregister. 275 kr. 

Gymnastik har siden den første danske sko
lelov haft en særlig placering i skolens un
dervisning som obligatorisk fag på alle klas
setrin, så der er god grund til at udgive et 
værk der beretter om dette fags brogede hi
storie. Bogen er udsendt i anledning af et 
gymnastisk dobbelt jubilæum, nemlig hun
dredåret for oprettelsen af det Etårige Gym
nastikkursus ved Statens Lærerkursus i 1898 
og 200 år efter at Fr. Nachtegall stiftede 
Gymnastisk Selskab. Forfatterne er med en 
enkelt undtagelse beskæfligeL med faget 
idræt som forskere eller undervisere, og de 
har fremlagt en på ajle måder stor bog - i 
omfang, indhold og betydning. 

Bogens emne er gymnastikfagets historie 
i folkeskolen, mere sporadisk gymnasiesko
len, men ikke andre skoleformer, og heller 
ikke den omfattende fritidsvirksomhed hvori 



gymnastikken spillede en rolle, er inddraget. 
Denne afgrænsning er afgjort en styrke for 
bogens disposition, men også en svaghed, 
fordi gymnastik i skole og foreningsliv på 
mange måder krydsede hinanden. Men først 
en præsentation af indholdet. 

Else Trangbæk fører os på ca. 35 sider 
med velvalgte citater og gode illustrationer 
særdeles kompetent gennem den tidlige 
gymnastiks historie fra omkring 1800 til 
1880. I korte rids føres vi gennem Lockes, 
Rousseaus og Basedows tanker om opdra
gelse over GutsMuths og ikke mindst Nach
tegalls indsats for gymnastikken. De gode 
intentioner fra den store skolekommission 
og Almueskoleloven af 1814 bliver sat i re
lation til den virkelighed faget kom til at vir
ke i. Almindeligvis citeres bestemmelserne 
fra 1814 om faget alene for almueskolen på 
landet, men Else Trangbæk gør fortjenst
fuldt opmærksom på, at reglementet for al 
mueskolevæsenet for København adskilte 
sig herfra, bl.a. ved specielt at nævne gym
nastikkens betydning for »den arbejdende 
klasse«. Hun fremhæver de trange kår un
dervisningen havde især på grund af bønder
nes manglende forståelse for faget. Interes
sant er det at gymnastikundervisningen for 
pigernes vedkommende, hvis de overhove
det fik denne undervisning, allerede den
gang mere var præget af et sundhedsaspekt 
end et dannelses aspekt. Det var ellers dan
nelsesaspektet der var hovedsagen for gym
nastikkens pionerer, både i almueskolen og 
f.eks. i det første seminariereglement af 
1818 der understregede vigtigheden af at de 
kommende lærere forstod »fagets betydning 
i menneskedannelsen«. 

Faget fungerede i begyndelsen »Iøsrevet 
fra skolens andre fag«. En fornyelse skete 
først omkring århundredskiftet bl.a. inspire
ret af udviklingen inden for andre skolemil
jøer, først og fremmest højskolerne. Forny
elsen var dog af en anden karakter, idet det 
oprindelige idegrundlag, det almendannen
de, blev skudt i baggrunden til fordel for en 
gy(I1nastik som et sundhedsfremmende fag 
baseret på fysiologiske ideer. 

Denne overgang behandles af Jørn Han
sen der gennemgår udviklingen og kommis
sionsarbejdet fra 1880 til 1904. Han frem
drager bl.a. den oversete »skoleadresse« om 
gymnastik fra 1890 og fremlægger en række 

interessante oversigter over, hvilke person~ 
grupper der egentlig var pionerer i arbejdet 
for at fremme den legemlige opdragelse. 
Hovedafsnittet om den videre udvikling 
skildres i et vægtigt kapitel på 65 sider af 
Per Jørgensen. Al diskussion om gymnastik
kens betydning havde fra århundredskiftet 
helt til omkring 1950'erne sit udgangspunkt 
i den »svenske« gymnastik. Per Jørgensen 
tager med stor oplagthed (og somme tider 
lidt flotte formuleringer) fat på denne gene
rationslange diskussion. Han finder det 
tvivlsomt om den svenske gymnastik egent
lig var så stor en succes som almindeligvis 
antaget, men anerkender dog - eller nødsa
ges til - at erkende at den spillede en »cen
tral rolle« i undervisningen. Det væsentlige 
debatemne var påstanden om den svenske 
gymnastiks videnskabelighed, dens syste
matiske fysiologiske opbygning - i under
visningens praksis udmøntet i de berømte el
ler berygtede »dagsøvelser«. Der er megen 
god information samlet i dette nyttige afsnit 
først og fremmest om gymnastik, men også 
om boldspil og lege og nye aktiviteter som f. 
eks. svømmmeundervisning, allerede fra 
1918. 

Diskussionen om fagets »videnskabelige« 
begrundelse spillede naturligvis en afgøren
de rolle for tilrettelæggelsen af gymnastik
lærernes uddannelse, og den bliver her be
handlet grundigt og vidende. Der gøres rede 
for oprettelsen af Statens Gymnastikkursus 
og for uddannelsens indhold i teori og prak
sis. I denne sammenhæng behandles også 
diskussionen om fagets placering på kursus 
og/eller universitet. Fra 1912 indførtes gym
nastikuddannelse i den akademiske verden, i 
første omgang dog kun som bifag. Mellem 
de to uddannelsesinstitutioner blev gym
nastikken og dens påståede kvaliteter en 
slagmark for debat og uenighed. Per Jør
gensen gør bl.a. rede for den årelange strid 
mellem gymnastikinspektør K. A. Knudsen 
og professor Johannes Lindhardt, forenklet 
kaldt kampen om »dcn rette ryg«. De kunne 
enes om vigtigheden af legemlig aktivitet, 
men Lindhardt satte et stort spørgsmålstegn 
ved den påståede sundhedsmæssige betyd
ning og mente gymnastikken mere havde en 
mental funktion som glæde eller nydelse, 
medens Knudsen stædigt fastholdt det sund
hedsmæssige aspekt. Det var som det hed, et 
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spørgsmål om gymnastik var »vin eller me
dicin«. l skildringen af uddannelsen af lære
re indgår desuden en nyttig oversigt over 
gymnaslikinspektionens oprettelse og virke, 
og dens rapporter om »fagets (i lstand« er eL 
væsentligt bidrag til skolehistorien. 

Per Jørgensen tager også skolens forhold 
til »sporten« op, uden at det helt afgrænses 
hvad der er idræt og sport. Fra lærernes side 
lOg man generelt afstand fra »rekordjageri« j 
skolen, men indflydelsen fra sportens ver
den kunne skolen ikke undgå. Der al1lOldtes 
allerede tidligt turneringer i boldspil , og bå
de skoJeidrætsstævner og indførelsen af sko
leidrætsmærket må betragtes som afsmit
ning fTa den mere konkurrencebelOnede 
idræt. 

Sundhed, hygiejne og disciplin var ho
vedord i 1920' ernes og 30 ' emes diskussion 
om gymnatikkens/idrættens betydning. I 
slutningen af sit bidrag sætter Per Jørgensen 
disse begreber ind i datidens socialdarwini
sti ske opfattelse og i de nationale ideer om 
racens renhed og mentale sundhed - et 
aspekt det er væsentligt at få med i forbin
delse med bogens grundlæggende linje: at 
gymnastik ikke kan betragtes uden sammen
hæng med samfundsudviklingen i det hele 
taget. Et forhold som naturligvis gælder ikke 
blot dette fag, men hele skolens indhold. 

Thomas Skovgaard og Charlotte Høj 
Worm tager sig af perioden 1937- 1975, dels 
hovedtræk af den generelle historie, dels fa
gets stilling i skolelovene af 1937 og 1958 
med e fterfølgende Blå Betænkning samt lo
ven af 1975. Mest informativt er oplysnin
gerne om gymnastikundervisningens vilkår, 
herunder udbygningen af faciliteter som 
gymnastiksale og svømmeanlæg - frilufts
bade vel at mærke, det var endnu ikke tiden 
til svømmehaller - og uddannelsen af lære
re. Vægten er lagt på tiden før de store sam
fundsforandringer fra 1 950'erne og den fort
satte diskussion om betydningen af legemli
ge aktiviteter. For fagets stilling var perio
den karakteriseret ved at gymnastikkens be
tydning langsomt reduceredes, mens bold
spil og i mindre grad fri idræt vandt frem. En 
føl ge heraf var at faget skiftede navn fra 
gymnas tik ti l legemsøvelser, en navneæn
dring forfatterne i øvrigt placerer både i 
1941 (s. 154) og i Forbindelse med den Blå 
Betænkning (s. 181). 
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Per Fibæk Laursen har påtaget sig den 
svære opgave på ca. 25 sider at skild re ud
viklingen fra 1975 til 1998, hvor så mange 
nye ideer blomstrede og traditioner gik i op
løsning. Meget velvalgt kaldes kapitlet 
mangFoldighed og frigørelse. Hovedsigtet i 
1970' erne var en fornyet bestræbelse på at 
gengi ve faget en plads som alment dannende 
fag i stedet for blot at være et bidrag af sund
hedsmæssig og fy sisk art . Muligheden lå i 
den frigØrelse af traditioner som karakteri se
rede dette årti , og den blev afprøvet først og 
fremmest gennem ekspressive aktiv iteter 
som dans, rytmik og drama. Først nu blev 
den tradition sprængt, der trods enkelte ny
dannelser havde domineret faget siden 
århundredskiftet - gymnastik om vinteren, 
boldspil om sommeren. 

Skoleloven af 1975 gav faget nyt navn -
fra legemsøvelser til idræt - og gav det et 
nyt formål, hvorefter elevernes fy siske, psy
kiske og sociale udvikling skulle fremmes. 
Det nye dannelses ideal indeholdt begreber 
som bevidstgørelse, identitetsskabelse og 
frigørel se, og selvom der kunne være langt 
fra ideer til virkelighed, skete der en fornyel
se. Den »engelske gyrnnastik« inspirerede i 
1970'erne, opblødningen af de gamle køns
roller, et mere frigjort syn på kroppen , på 
seksualitet og sensual itet og en ny holdning 
til bevægelseskultur betød, at lærerne turde 
mere. Selvom mange initiativer havde fore
løbighedens karakter og adskillige mi slyk
kedes, var det afgørende at formålets under
stregning af det sociale element, gav faget 
en mulighed for at komme ud af det idræts
lærerne kaldte »fagets marginalisering«. Det 
gav dem muligheden for at vise at faget hav
de kvaliteter til at fremme elevernes soci ale 
ansvarlighed og adfærd. Nogen let proces 
var det ikke, og opfattelsen af hvad dannel 
sesbegrebet substans var, skabte selvsagt de
bal. Det gjorde også spørgsmålet om faget 
kunne bevare sin identitet som idræt samti
dig med at det skulle indgå i skolens over
ordnede mål. Det kunne det - med forfatte
rens slutbemærkning - fordi faget idræt er 
»relevant for skolens generelle form ål, net
op fordi det er noget særligt«. Fibæk Laur
sen får samfundets opbrud i disse turbulente 
år, skolens udvikling og idrætsdebatten kæ
det sammen på forbill edlig vis, med sans for 
de store linjer og desuden skrevet i et lige-



fremt og enkelt sprog. Det er et af bogens 
mest vellykkede kapitler. 

Hvor Fibæk Laursen tager sig af de store 
linjer i perioden efter 1975, uddyber Helle 
Rønholt mere detaljeret lovene af 1975 og 
1993, dels ved en gennemgang af de pæda
gogiske signaler love og undervisningsvej
ledninger udsendte, dels ved at følge idræts
lærernes debat på grundlag af en analyse af 
Tidsskrift for Idræt. Endelig slutter I var 
Berg-Sørensen af med en epilog hvor han i 
overskriftsform opsummerer fagets stilling 
og stiller spørgsmål om dets muligheder ind 
i et nyt århundrede. 

Bogen er som nævnt et væsentligt bidrag 
til dansk skolehistorie og er en guldgrube for 
enhver der har interesse for et af skolens 
centrale fag gennem et par århundreder. 
Dens hovedsigte er at forbinde fagets udvik
ling med den almindelige samfundsudvik
ling og derved give dets historie et bredere 
perspektiv. Det er en vanskelig opgave som 
stort set lykkes, selvom det er svært at se 
om der ligger en egentlig redaktionel over
vejelse i, hvad denne sammenhæng betyder. 
Der er således stor forskel på hvorledes den 
skildres i Skovgaards og Høy Worms afsnit 
om tiden 1937-1975 og Fibæk Laursens be
handling af opbrudsårene 1975-98. 

Med ganske få undtagelser gøres der ikke 
meget ud af personbeskrivelser, et valg der 
er yderst fornuftigt i betragtning af de man
ge der ellers havde fortjent at blive portræt
teret. Det undrer derfor lidt at den odensean
ske gymnastiklærer Johs. Lauritsen får så 
fyldig omtale, og at den omstridte forstander 
Kr. Krogshede, OllerupiGerlev, inddrages 
som specielt talerør i skolesammenhæng -
begges fortjenester upåtalt. 

I bogens gennemgang omtales ofte myn
dighedernes og lærernes manglende for
ståelse for pigernes undervisning i gym
nastik. Netop derfor kunne jeg have ønsket 
der var gjort lidt mere ud af de kvindelige 
gymnastklærere der kom til at betyde noget 
både for pige- og kvindegymnastikken. HeI
le Gotved er nævnt i en sidebemærkning til 
Medaugymnastikken, men ellers intet om 
kvindepionererne. 

Det er som nævnt forståeligt at bogen er 
afgrænset til folkeskolens område og »spo
radisk« til gymnasiet, men ikke til andre 
skoleformer eller institutioner. Alligevel 

kommer forfatterne i vanskeligheder, fordi 
samspillet - eller modspillet - mellem sko
lefaget og hØjsskole/foreningsgymnastikken 
var af stor betydning, hvad bogen flere gan
ge fremhæver. Else Trangbæk understreger 
således at fornyelsen i gymnastikken i slut
ningen af 1800-årene kom fra »andre mil
jøer«, især fra højskolerne, og Per Jørgensen 
inddrager foreningsidrætten og diskussio
nerne om sport, konkurrence og skolegym
nastik, hos begge uden at gå i dybden. Også 
diskussionen om konkurrencesport og den 
påpegede konflikt mellem foreningsli vet og 
den pædagogiske verden som nævnes i kapi
tel4, viser behovet for lidt mere omtale af de 
»ydre miljøer«. Afgrænsningen kræver at 
læseren i forvejen har kendskab til for
eningsidrætten for helt at forstå de ofte kom
plicerede forbindelser mellem gymnastik 
som fag og som fritidsaktivitet. Det havde 
måske været en god ide at der var givet 
plads til et afsnit der havde samlet dette 
samspil/modspil op. Det er i øvrigt ejen
dommeligt at når foreningslivet overhovedet 
nævnes, er det kun DIF der omtales, til trods 
for at mange lærere faktisk var aktive i den 
anden store idrætsorganisation De Danske 
Gymnastikforeninger, senere DDGU. 

Bogen er udstyret med en række fortræf
felige illustrationer, og det er en skarn at 
mange af dem er lidt dårlige i billedkvalitet, 
men det skyldes formodentlig en anstrengt 
økonomi. Det kan derimod næppe være af 
økonomiske årsager at bogen lider af en 
iøjnefaldende mangel på redaktionel konse
kvens. Der er for mange overlapninger og 
flere steder uklare formuleringer ligesom 
der mangler konsekvens i bogstaveringen -
ikke engang stavemåden på den jubilerende 
institution kan forfatterne enes om. Men el
lers kan vi glæde os over al have fået et så 
grundigt værk om dansk skolegymnastik. 

Verner Bruhn 

Erik Nørr og Karl Peder Pedersen (red,): 
På embeds vegne. 
Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk 
Historie og Jurist- og Økonomjorbundets 
Forlag, 1998. 463 sider. 275 kr. 

Om dansk administrations og forvaltnings 
historie foreligger der efterhånden en del 
bøger. Således påbegyndtes allerede i 1978 

179 



udgivelsen af »Adminis traLionshistoriske 
studier«, og i dette årti er forskningsprojek
tet )}Stat, forvaltning og samfund« foreløbig 
resulteret i 10 større og mindre værker. Her
til knytter sig så andre, bl.a. Harry Christen
sens betydelige to-bind værk »Bonden, 
kommunen og demokratiet« fra 1997. Men 
så er vi kommet over et lidt andet tema, det 
kommunale selvstyres etablering på landet 
1842-67. 

Grundlaget for lokalhistorisk og instituti
onshistorisk forskning er således væsentligt 
forbedret. 

Efter udgivelsen af bogen »På embeds 
vegne« er der overhovedet ikke nogen und
skyldning for ikke at inddrage forvaltnings
historien i f.eks. det lokalhistoriske arbejde. 
Det er den bog, vi har ventet på. 

Bogen indeholder 103 forskellige kildet y
per omkring emnet dansk forvaltningshisto
rie 1750-1920. Læst på en led giver disse 
kilder et tværsnit af 170 års Danmarkshisto
rie. Men selvom kilderne er nøje udvalgt, så 
de ikke er ligegyldige eksempler, er det ikke 
hensigten, at bogen skal bruges på den 
måde. Som det hedder i indledningen: ))Det 
er således ikke kildernes saglige og konkrete 
indhold, der i denne sammenhæng har inter
esse, men alene deres generelle værdi som 
kildetyper.« Det er med andre ord en pæda
gogisk hog, vi har at gøre med - en lærebog 
for historikere på forskellige planer. 

Det mærker man også på bogens opbyg-
ning. 

Den behandler føl gede hovedemner: 
Centraladministrationen af Margit Mo
gensen, idet Karl -Erik Frandsen skriver 
om jordebøger og matrikler, 
amtsforvaltningen af Karl Peder Peder
sen, 
skatteforvaltningen af Claus Raffner, 
toldforvaltningen af Ole Degn, 
rets-, politi- og fæng selsforvaltningen af 
Grethe IIsøe, 
kirkeforvaltningen af Ole Degn, 
skoleforvaltningen af Erik Nørr, 
fattigvæsenet og socialforvaltningen af 
Inge Bundgaard og Erik Nørr og 
sundhedsforvaltningen af Jørgen Mikkel
sen. 

Hvert hovedafsnit er efter en kort indledning 
opdelt i en række underafsnit centreret om 
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de enkelte kildetyper, og i disse afsnit er dis
positionen særdeles stram: 

Efter en kort orientering følger kilden/kil
detypen og nogle kommentarer, bl.a. ordfor
klaringer. Der redegøres herefter grundigt 
for lovgrundlaget for den pågældende tekst, 
for typens anvendelsesmuligheder og for, 
hvor man finder den type kilder. Slutteligt 
korte litteraturhenvisninger, i reglen sådanne 
som kan støtte et personligt forskningsarbej
de. Litteraturhenvisningerne er ikke udtøm
mende, og jeg savnede under læsningen især 
Ebba Waabens bog fra 1978: Skolehistori
ske Arkivalier i Rigsarkivet. 

Af særlig interesse for denne anmelder er 
hovedafsnittet skoleforvaltningen, udarbej
det af Erik Nørr. 

På 56 sider præsenteres 14 forskellige kil 
detyper: 

Indberetning om skolevæsenet før 1814 
(Vandfuld herred 1789), skoleplan for Søn
derup sogn, Himmerland, 181 5, skoleberet
ning fra Storvorde skole, Himmerland 1870, 
undervisningsplan for Omø skole 1901 , 
gymnastikberetning fra Kerteminde 1880, 
dagbog for den indbyrdes undervisning i 
Dall (v. Aalborg) 1839, skolejournal fra 
Freerslev (v. Haslev) 1881, eksamensproto
kol fra Freerslev 1877, oplysningsskema for 
nyansatte lærere, 1885, læreres eksamensbe
vis, 1828 skolelokalerne i Freerslev 1882, 
inventarliste fra Glim skole (v. Lejre) 1840, 
uddrag af biskop Monrads vi si liats bog 1851 
og uddrag af en provs tevisitats 1875. 

Altså væsentlige kildetyper og af en vis 
bredde. Det har undret mig lid t, at der ikke 
findes nogen omtale af de embedsbøger, der 
blev indført efter I 899-loven, og som førtes 
indtil 1920 og nogle steder endnu længere. 
De findes endnu på mange skoler eller i 
kommunale eller lokalhistoriske arkiver, en
kelte formentlig også på landsarkiverne. For 
den lokale skolehistoriker rummer de mange 
oplysninger og kan være en anvendelig ind
gang til brug af andre kildetyper. 

Men i øvrigt synes de præsenterede kilde
typer at være særdeles relevante for skole
historikerne. Kommentarerne er gode, og af
snittene om anvendelsesmuligheder er inspi
rerende. 

»På embeds vegne« er en stor og flot bog, 
nydeligt tryk og godt papir. Den har si n selv
følgelige plads, hvor der arbejdes med histo-



riske kilder, iseminariernes hisloriefagslo
kaler og i lokalarkiveme, og hos lokalh isto
rikerne. Overalt vil den være en god støtte 
og en kilde til inspiration. 

Peter Ussing Olsen 

FI. Lind Hansen: I lovens tid. Handels
skolernes udvikling 1920-65. 
Udg. af Danmarks Handelsskoleforening. 
1998. 136 sider, ill. 200 kr. Salg: Til 38 1088 
00. 

Det er sin gode orden, at folk der nærmer sig 
eller har nået pensionsalderen hengiver sig 
til bridge, golf eller folkedans. Men del er 
også godt, at der er nogen der fortsætter med 
al beskæftige s ig med deres fag, alene af li
denskab. Ellers ville mange spændende 
forskningsopgaver blive forsømt, ikke 
mindst i et lille sprogområde som vort. Man 
må være FI. Lind Hansen taknemmelig, for
di han har haft energi til at følge sin gennem
gang af den danske handelsskole, Fra Laug 
lil Lov (1995), op med en redegørelse for 
skolereformens udvikling fra 1920 lil 1965, 
altså fra vedtagelsen af den første handels
skolelov til dens afløser i 1965. 

Som i Fra Laug til Lov formår FI. Lind 
Hansen elegant at indranune skolernes ud
vikling i det generelle historiske forløb og 
på baggrund af den samfundsmæssige ud
vikling at levendegøre sin fremstilling med 
små konkrete eksempler. 

Hvem tænker f.eks. i dag på, at man end
nu i 1921 måtte anføre, at kvindelige lærlin
ge ikke var underkastet hustugt, og at man 
før man kendte ordet mobning måtte 
pålægge mester at sørge for al lærl inge ikke 
blev mishandlet af andre i virksomheden an
satte, eller at der skulle være en seng til 
hver? 

Den slags kan nok få en læser til at funde
re over, om Danmark er og var et så klasse
løst samfund, som nogle ynder at påstå. Når 
man selv kommer fra mellemlagene og 
umiddelbart før krigen af sine forældre blev 
placeret i den lokale statsskoles mellemsko
le, mistede man kontakten med sine kamme
rater fra de første fire (!) år i folkeskolen og 
anede intet om deres vilkår. Jo, man hørte en 
gammel skibsfører prise sig lykkelig over at 
være gået fra borde, fordi man ikke længere 

måtte varpe en skibsdreng en på siden af ho
vedet, men det fandt man nærmest kuriøst. 

Også forskellen mellem elevernes vilkår 
alt efter hvorfra de kom, geografisk og soci
alt, får Lind Hansen med, både deres på
klædning og skolernes tilbud. 

Men der gøres også opmærksom på i den
ne redelige fremstilling, at langt fra alle 
principaler var sadister - ganske som kun de 
færreste herremænd brugte træhesten før 
landboreformerne. 

Lind Hansen ofrer megen plads på grund
uddannelsen, altså lærJ.ingeskolen, og med 
rette, det var jo den de fleste frekventerede, 
og han glemmer ikke de ofte kummerlige 10-
kalemæssige forhold. Anmelderen har sta
dig en tydelig erindring om, at handelssko
lens forstander og skolens administration 
havde til huse i et par kælderlokaJer i en 
kommuneskole, endda i en købstad. For 
unge lærere i skoleformen er det nok svært 
at forestille sig at det at være handelsskole
forstander kunne være et bijob for en gym
nasielærer. 

Bogen rummer gode portrætter af em
bedsmændene i det, der hed Tilsynet med 
handelsskolerne. De har næppe været hu
mørbomber, men samvittighedsfulde arbej
dere i Herrens vingård, der læste på lektien, 
administrerede sparsommeligt som det var 
nødvendigt i ct fattigere Danmark og endda 
kunne udvise smidighed. 

Når man selv har haft sin gang på Niels 
Brocks handel sskole, er afsnittet om, hvad 
man kunne kalde Brock-komplekset (ordet 
er værdineutralt, der findes jo både mere- og 
mindreværdskomplekser) munter læsning. 
Der målte jo komme gnidninger mellem lan
dets største og hidtil eneste handelsgymnasi
um, da det første handelsgymnasium i pro
vinsen blev oprettet i 1929 i Århus, og flere 
senere fulgte efter. Den strid kastede temme
lig lange skygger. Som ung adjunkl har an
melderen ved en censorfrokost i begyndel
sen af tresserne måttet høre bemærkningen 
»)1 mener jo, at I er handelsgymnasiernes 
Metropolitanskole!« Et rids af en Sherlock 
Holmes klædt Brocklærer, der hærgede i 
provinsen, kaldte på smilet, men da forfatte
ren jo er en diskret mand var portrættet ano
nymt, så få nutidige læsere og endnu færre 
fremtidi ge vi l få rigtig glæde af del. 

Et særligt afsnit er helliget den legendari -
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ske kontorchef Nordquist fra FUHU, der 
gjorde en stor indsats for al skaffe unge han
delsmænd mulighed for at prøve kræfter i 
udlandet - det var før man opfandt Erasmus 
og den slags, og ikke nogen let opgave i de
pressionens Europa - de unge mennesker 
skulle jo have en hyre, de kunne (over)leve på. 

Naturligvis hører handels- og kontormed
arbejdernes vilkår ind under bogens emne. 
Lind Hansen påpeger, at selve fagforenings
ideen havde svært ved at trænge igennem 
her. Selvom kontorpersonalet ofte var rin
gere aflønnet end de faglærte arbejdere, hav
de mange white collar-medarbejdere svært 
ved at identificere sig med arbejderklassen . 
Man havde idealer til fælles med middel
standen, og organiserede HK'ere var heller 
ikke altid velsete af principalerne. Endnu i 
midten af halvtredserne afslørede en noget 
øllet ældre kontordame, at hun skarn var or
ganiseret, men det måtte ikke afs løres fo r 
firmaet, så risikerede man afskedigelse. 

Det er næppe nødvendigt at nævne, at 
mange relevante statistikker er medtaget. 
Man kunne måske have ønsket et kOrl afsnit 
om lønningerne for ledere og undervisere i 
skoleformen, måske også en overs igt over 
lærernes uddannelsesmæssige forudsætnin
ger, som jo var højst uens. 

Men disse forbehold ændrer intet ved, at 
bogen er yderst læseværdig, også for andre 
end folk der er eller har været tilknyttet han
delsskolen. 

Man tør kun håbe på at Lind Hansen en 
dag vover at skrive den sidste menneskeal
ders handelsskole-historie, altså den hvor 
han selv har spillet med. Bindet kunne pas
sende få titlen »i forandringernes tid« - fo r
andringer der til dels hænger sammen med 
den teknologiske udvikling og den generelle 
»globalisering«, men dels også med al sta
dig flere har haft fingrene i dejen, og at hver 
interesseorganisation har ønsket at sætte si t 
fingeraftryk på nye love og bestemmelser, 
ikke mindst fordi de »uddannelseskyndige« 
jo skal bevise deres berettigelse. 

Sommetider kan man jeronimus-agtigt 
spørge sig selv, om IT'en ikke har fåe t en for 
dominerende plads, om ikke mange af de 
tekster man behandler overhovedet ikke er 
værd at røre ved. Ganske som iværksætter
manien til tider får nogle til at glemme at 
man skal kunne den lille tabel før man be-
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gynder at lege den lille købmand. Kort sagt: 
at skolen forsømmer elementa. Den tyske 
grammatik er jo grundliggende den samme 
som altid, selvom konjunk ti v skal være vi
gende. 

Men sådanne fri voli teter vil en sober hi 
storiker som Lind Hansen naturligv is ikke 
fremføre, med mindre han kan snige sig til at 
citere en eller anden gavflab, der har udtalt 
sig om reformivercn. 

H. Juul Madsen 

Håndværkeruddannelserne i København 
Registratur over Københavns tekniske 
Skoles arkiv 1843-ca. 1988 ved David Da
vidsen og Erik Nørr. 
Udgivet af Københavns tekniske Skole og 
Landsarkivet for Sjælland, LolLand~Falster 
og Bornholm, 1998. JOa kr. 

Det er en kendsgerning, at den faglige un
dervisning på tekniske skoler og handels
skoler m.v. aldrig har nydt samme bevågen
hed i offentligheden som den undervisning, 
der fandt sted i folkeskolen og gymnasiet. 

Refonnplaner inden for de to sidstnævnte 
har altid affødt lange debatter. Hvornår så 
man det, når en erhvervsskolereform va r på 
trapperne? 

Hovedforklaringen er den, at for de unge 
og deres forældre var den praktiske uddan
nelse på værksted, kontor eller i butik ho
vedsagen og skolegangen en biomstændig
hed - for nogle endog et nødvendigt onde. 

Undervisningens fagli ge indhold var stort 
set en sag for erhvervsfolk - før 1857 i lau
gene, siden i brancheorganisationer og fag
foreninger. 

Udforskningen af de faglige uddannelser 
har også haft beskeden interesse. Der har 
været skrevet jubilæumsskrifte r for mange 
skoler af vidt forskellig lødighed, men om 
landets samlede faglige undervisning ikke 
meget andet end oversigtsarti kler i samle
værker. 

Årsagen er imidlertid ikke kun interesse
svigt, men også manglende muligheder, da 
arkiver er lidet kendte eller direkte mangler. 
Skolerne sad ofte til leje i kommuneskoler 
og havde derfor ikke fysiske rammer ti l op
bevaring. Meget er gået tabt ved flytninger 
og simpel kassation, også fra officielt hold. 



Et ubehageligt eksempel nævnes i Rigsarki
vet og hjælpemidlerne til dets benyttelse II, 
s. 708: »Alle ældre arkivalier i Tilsynet med 
Handelsskolerne, hvori arkivet fra Under
visningsinspektionen for de Statsunderstøt
lede Handelsskoler fonnent lig indgik, er 
kasseret uden hjemmel, således journalsager 
indtil 1939". 

Undertegnede har haft lejlighed til at be
græde dette. 

Men der er undtagelser: Københavns tek
niske skolers arkiv fra 1843 til ea. 1988 er 
bevaret. Et vældigt materiale er afleveret til 
Landsarkivet for Sjælland. Det er nu blevet 
ordnet og registreret af David Davidsen og 
Erik Nørr. 

Registraturen er blevet trykt på foranled
ning af Københavns tekniske Skole. 

For at give læserne et indtryk af hvilket 
omfang vi taler om, kan det nævnes, at elev
protokollerne omfatter elevtal på op til 
10.000 elever - om året' 

Desuden rummer arkivet meget andet end 
navne, data og karakterer. Registraturens 
tørre oplysninger oplives af et væld af illu
strationer netop fra arkivets fyldte godtepo
se. 

Nu er der muli gheder for at angribe kilde
materialet systematisk, og man må håbe, at 
nogle unge skolehistorikere tager fat. Der 
kan anlægges uta llige indfaldsvinkler på 
materialet. 

Blot må man holde sig et særligt forhold 
for øje: der er en verden uden for Valby Bak
ke. Tekniske skoler fandtes i alle købstæder 
og stationsbyer. Disse arkiver er ikke regi
strerede, hvis der for manges vedkommende 
overhovedet er ret meget tilbage at registre
re. 

Derfor vil den nye registratur rumme end
nu en udfordring: en kortlægning af bevaret 
materiale uden for København. Når over
blikket er skaffet, kan det tekniske skole
væsen i Danmark få sin samlede skildring. 
Da skal det nok vise sig, at der er en endnu 
større forskel i differentieringsgraden af un
dervisningen i og uden for København, end 
tilfældet har vist sig at være på handelssko
leområdet . 

Fl. Lind Hansen 

Nykøbing Katedralskole 1498-1998. 1/2 
MiIlenium på røde mursten. 
Red: Gert Thomsen, Jutta Bojsen-Møller, 
Peer Bruun og Søren Holm, J 998. 88 sider. 
JOD kr. Tlf.· 54850533. 

Nykøbing Katedralskole har valgt at fejre 
sin 500 års fødselsdag med en flot, farvestrå
lende publikation i A4-format. Bogen inde
holder et indledende historisk vue, velskre
vet af Gert Thomsen. Skolens dåbsattest er 
et dokument, hvori det hedder: »Den 3. de
eember 1498 bevidnes det på Nykøbing 
Rådhus, at Jeppe Klokker og hans hustru 
Sycale have givet til Vor Frue Kirke den 
jord, dvs. den grund, hvorpå skolen stod 
bygget. De kunne i deres levetid beholde en 
bod i kirkegårdens sydøstre hjørne, som dog 
ved deres død skulle overgå til kirken.( Me
get tyder på at der har været skole før den 
tid, men som så ofte er det vanskeligt at kon
statere det reelle grundlæggelsestidspunkt, 
fordi de gamle skoler voksede ud af under
visningen i katedralerens domkapitler. 

Nykøbing Katedralskole har kun i dette 
århundrede båret dette navn. Dens historie 
ligner mange andre gamle latinskolers, men 
dens beliggenhed på de sydøstlige øer har 
præget dens udvikling. I Nykøbing lå slottet, 
hvor flere medlemmer af kongefamilien bo
ede, og i det 16. og 17. århundrede støttede 
skolen. Indtil 1803 var Lolland-Falster en 
del af Fyens Stift. Herefter udgjorde områ
det et særligt stift med domkirke i Maribo og 
med bopæl for bispen i Nykøbing. En af de 
mere kendte bisper var den skoleinteressere
de nationalliberale politiker, 0.0. Monrad. 
Da Nakskov Latinskole blev nedlagt i 1806, 
fordi den ikke kunne leve op til de krav, som 
reformerne af latinskolen i disse år krævede, 
blev Nykøbing lærde Skole stiftets hoved
skole. 

Jubilæumsbogen bringer en gengivelse af 
et indbydelsesskrift til den offentlige eksa
men i 1806, som er en interessant kilde til 
belysning af den lærde skoles forhold, som 
de successivt blev for de lærde skoler i peri
oden 1797-1809. Skolens rektor var den 
kendte filolog SØren Bloch, der før da havde 
været lærer ved Odense Katedralskole. En 
del af den nye ordning bestod i, at den tillod 
»honnette unge Mennesker, som ey ere be
stemte til acadcmiske Studeringer, Adgang 
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til Skolen, saa at de tilligemed kunne nyde 
Underviisning i de almennyttige Kundska
ber, som ere ethvert dannet Medlem af Sam
fundet uundværlige eller i det mindste gavn
lige; ja endog besøge blot enkelte Fags Un
derviisningstimer, uden derfor at være for
bundne til at at bivaane de øvrige, der ey 
henhøre til deres Bcstemmelse.« Der var al
lerede dengang tale om en enkeltfagsunder
visning, som dog ikke blev benyttet særlig 
meget. 

Julla Bojsen-Møller har i jubilæumsskrif
tet meddelt sin tiptipoldefars brev til tipolde
faderen s lærer i Nykøbing. Faderens bekym
ring over sønnens tilværelse som pensionær 
hos læreren er et interessant dokument til 
belysning af et far-søn forhold , og hvilken 
rolle der blev tildelt drengens mentor. Man
ge latinskoleelever måtte forlade hjemmet 
for at bo i nærheden af en af de ret få latin
skoler. 

Jubilæumsskriftets anden hal vdel består 
af små glimt fra 1900-ta11ets liv på skolen. 
En tale om Kaj Munk, erindringer af Peter 
Freuehen og Gert Petersen, samt glimt fra 
det gamle elevblad. Afs lutningsvis får fire 
gamle lærere ordet, og formår i deres erin
dringsglimt at antyde nogle konturer af sko
lens udvikling, der har været karakteristisk 
for den danske gymnasieskole i de sidste 25 
år. 

Man kunne ønske, at disse glimt var ble
vet indbygget i en egentlig fremstilling af 
skolens udvikling de sidste 200 år, men det 
må blive opgaven til et andet jubilæum. 

Harry Haue 

Niels Martinov (red.): Akademisk studen
terkursus - 75 år. 
40 sider, il/. (/999). 

Da jeg gik i gymnasiet i begyndelsen af 
I 960erne, gik Ilere af mine bekendte på 
Akademisk Studenterkursus, ASK. De var 
generelt lidt ældre end mig, og de lleste hav
de et job ved siden af om dagen og var på 
kursus om aftenen. Lektier var noget de måt
te læse sent på aftenen efter kursustid, tidligt 
næste morgen eller i den tid der gik, fra de 
sluttede jobbet til de startede på kurset. 
Skriftlige arbejder brugte de weekenderne 
til, og eksamen var noget man tog i sin som· 
merferie fra jobbet. Det var desuden i tiden 
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før SU var indført - og enkelte havde herud
over familiære forpli gtelser. Det var hårdt, 
og flere knækkede også halsen på det, mens 
andre måtte tage et år mere end de normere
de 2 for at tage deres studentereksamen. 

Et jubilæum er en udmærket lejlighed til 
at gøre status. I 1924 startede Kursus til Stu
dentereksamen, Skindergade, som i 1948 
lukkede. Lærerne herfra etablerede umiddel
bart herefler ASK. Så i år fejrer man kursets 
75-års jubilæum bl.a. med udsendelse af det
te lille skrift. Kurset har skiftet adresse en 
del gange. Starten foregik i Skindergade, og 
adressen er i dag Titangade på Nørrebro. 
Storhedstiden var i tresserne, hvor elevtallet 
toppede med omkring 1600, og hvor der 
årligt blev dimitteret godt 400 studenter. 
Indførel sen af HF i slutningen af årtiet betød 
en nedgang. I 1974 havde ASK 65 lærere, i 
1990 kun 22. Grunden hertil skal søges i, at 
VUe'eme i den senere år har tilbudt under
visning til den gruppe, der tidligere udgjorde 
kernen på studenterkurserne. ASK var det 
første, og der opstod flere lignende kurser, 
som senere er forsvundet. I dag er ASK det 
eneste studenterkursus i Københavns kom
mune og har endda fået en HF-afdelin g (i 
1975); og siden 1994 har man tilbudt enkelt
fagsundervisning til studentereksamen. Den 
tidligere så populære aftenafdeling lukkede i 
1980. 

Studenterkurserne har tidligere opfyldt et 
stort behov. Personer, som havde passeret 
gymnasiealderen uden at få en studenterek
samen, kunne her snuse lidt til det akademi
ske miljø. Og på et studenterkursus måtte 
man hænge i, hvis et rimeligt resultat var 
målet. Først i tresserne blev kurserne lige
sti llet med gymnasierne hvad begrænset ek
samenspensum, årskarakterer og et begræn
set antal fag til studentereksamen angår. 

Skriftet indeholder nogle sider om kursets 
historie samt nogle små interviews med en 
række personer, der tog studentereksamen i 
perioden 1942-1998 og som fortæller om, 
hvordan de oplevede tiden på ASK. 

Der synes ikke at været skrevet meget om 
ASK's eller for den sags skyld andre studen
terkursers historie. Der eksisterer et lille 
skrift p'å 8 sider om ASK's historie (fra 
1973). Årsskrifter er man for længst holdt op 
med at udsende, og et par af de tidlige er blot 
dimittendlister. Det må være en rimelig og 



værdig opgave at skrive studenterkursernes 
historie. Hvilke uddannelser havde lærerne, 
hvordan rekrutterede kurserne socialt, og 
hvor store var gennemførselsprocenteme? 
Det er nogle af de spørgsmål, som det vi l 
være interessant at få belyst. Overordentlig 
mange personer har i kursernes storhedspe
riode fået deres elementære akademiske 
kundskaber her, og kurserne har dermed ud
gjort en ikke ringe del af det højere danske 
skolesystem. 

Børge Riis Larsen 

Espen .lerlang, Jesper Jerlang: Socialise
ring og habitus. Individ, familie, sam· 
fund_ 
Munksgaard Rosinante, 1998. 520 sider. 368 
kr. 

Denne bog kan betragtes som et ambitiøst 
projekt: den vi l på denne ene side vise ... »at 
opdragelse og pædagogik, tænke-og handle
mAder og livsformer hænger sarrunen med 
samfundsforhold og levevilkår som et resul 
tat af en historisk udviklingsproces, og på 
den anden side vise at såvel opdragelse, 
pædagogik, tænke-og handlemåde gennem 
historien har påvirket samfund sforhold og 
levevilkår. Vi er altså ikke passive ofre for 
»udviklingen«, men har mulighed for at gri
be ind i den og forandre den«. Det er forfat
ternes forhåbning at en historisk gennem
gang og diskussion vi l åbne forståelsen af at 
normalitet og afvigelse, normer, moral og 
etik ikke er givne størrelser, men netop for
anderlige. Gennem denne erkendelse vil vi 
blive i stand til at forholde os kritiske til vo
res samfund, vores livsformer, vores sociali
seringsmønstre, opdragelse og pædagogik 
og tilos selv. Og gennem denne kritiske for
holden os vi l vi blive i stand til at styre vores 
egen udvikling som selvforvaltende indivi
der. Bogen vil således vise at pædagogik bør 
være resultat af overvejelser der kræver 
» ... al man bevidstgør sig l) om samfunds
mæssige processer før, nu og i fremtiden , 2) 
om de måder man skal forholde sig til børn 
og unge på gennem sin praksis, og 3) om de 
mål man vil sætte sig«, (s. 14). 

Og så går man i gang med de mange sider. 
Vi bliver indført i Danmarks udvikling fra 
feudalisme til I 990-erne, i familie, afvigere 
og indvandrere i nutidig belysning og i teo-

retiske overvejelser om integration, sociali
sation, dannelse og pædagogik. Vi står sim
pelthen overfor en bestræbelse på at sætte 
skole og opdragelse med tilhørende filosofi
ske, sociologiske og pædagogisk teorier ind 
i en generel historisk ranune. DeL er tale om 
en alt-i-et bog, om ikke en ny slags »Børne
ven« så dog en bog der måske kunne blive 
en ki lde til information og refleksion for 
pædagogstuderende og lærerstuderende, -
en studerendes ven. For lærebøger, der inde
holder de tilsigtede, ovennævnte informatio
ner, overvejelser og diskussioner, mangler. 

Opgaven må, som allerede hævdet, blive 
svær. Og selve læsningen er også svær. Til 
trods for en læservejledning, klar kapitelind
deling med underkapitler, fyldig ordliste og 
et fyldigt register, har det været svært for an
melderen at få styr på det omfattende stof. 
Det tog tid at finde frem til hvorledes en an
meldelse og dermed en kritisk analyse kun
ne gribes an. Efter at have læst og bladet 
frem og tilbage nogle gange besluttede jeg at 
forholde mig til bogens stofudvælgelse, 
stoffets strukturering, bogens begrebsbrug 
og bogens baggrundsmateriale. Det er tale 
om komponenter der bidrager til aL udgøre 
bogens indhold. Disse komponenter bliver i 
det følgende vurderet enkeltvis og som en 
helhed og sat i forhold til bogens ambitioner. 

Først stoffet og dermed også stofudvæl
gelsen: Historien starter med feudaltiden. 
Samfundsstruktur og magtforhold, opdra
gelse og socialisering, afvigere, filosofi og 
videnskab o.s. v. frem til 1990-erne. Beskri
velsen er omfauende og i første omgang får 
man indtryk af at her skal den danske sam
fu ndsudvikling fremstilles som det skelet, 
der binder filosofi og pædagogik, uddannel
se og opdragelse sammen. Men beskrivelsen 
fremstår desværre som ret upræcis. Og deL 
gør den nok af flere grunde. For det første 
fordi vi i de første perioder kører rundt i 
århundrederne. Og for det andet bliver man 
som læser usikker om hvad grundlaget er for 
de udsagn der fremsættes: Når kvindernes 
arbejdsvilkår på 1700-lallet i Danmark be
skrives, henvises der til Simonsen og Illeris 
fra 1989 (f.eks.s. 28) - en ret så populær 
frem stilling - og når familiestrukturen i 
samme periode også i Danmark skal beskri
ves, henvises der til den norske kvinde-og 
familieforsker Harriet Holters sociologisk 
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undersØgelser, der bygger på norske forhold 
(f.eks. s . 30). Børn og børnefamiliers for
hold i dag belyses bl. a. ved oplysninger 
hentet fra Danmarks Statistik. Men i tabel I 
og 2, (s. 238 og s. 244 ) dækker tallene kun 
en periode på 8 år, og det er endog perioden 
fra 1977 til 1985, - det er altså tale om ret 
gamle taL Det fremstår ikke som troværdigt 
at der generaliseres om skilsmissers stigende 
hyppighed og børnefamiliers udvikling på 
grundlag af så gamle tal der desuden dækker 
over en så kort periode. Mange andre ek
sempler kan nævnes. Eller sagt på en anden 
måde, fremstillingen giver indtryk af at for
fatterne i ikke særlig stort omfang bygger 
deres fremstilling på foreliggende, dansk 
historisk og samfundsvidenskabelig forsk
ning. - hvad den jo nemt kunne. Korte ud
drag fra f.eks. KDamsholdt m.fl .: Bondens 
land , (s. 75) og Martin Andersen Nexø: Et 
lille kræ, (s . 150) giver mere konkret glimt 
ind i forskellige perioder og dermed mere 
realistisk information . Men glimtene kan 
ikke erstatte en sammenhængende troværdig 
fremstil1ing. 

Et andet forhold der medfører at fremstil
Ungen fremstår som upræcis er, al stoffet er 
utilstrækkeligt struktureret. Del kan være 
tale om småting som at en oplysning om at 
Landstinget afskaffes fØlger umiddelbart ef
ter en sætning om ændringerne i befolk
ningsfordelingen mellem land og by, (s. 
122). Men det gælder også mere generelt: 
som læser får man simpelthen indtryk af at 
forfatterne ikke har overvejet og taget stil 
ling til hvorfor og hvordan de store og små 
samfundsmæssige ændringer, de beskriver, 
er foregået. Dette fremgår af de begreber der 
anvendes. F. eks .... » kongemagten udvikle
des ti l en stadig mere centraliseret stats
magt« (s. 25), anden verdenskrig afløstes af 
den kolde krig« (s. 121), ... »i 1975 kom 
næste skolereform«(s. 2 18), » ... og takket 
være ungdomsoprøret blev de videregående 
uddannelser kraftigt reformeret med moder
ne undervisningsformer og med et mere 
sarnfundsorienterct indhold« (s. 232). Denne 
mangel på kausal refleksion og dermed 
struktur forekommer ret ofte i teksten. Den 
forlener læseren med en opfattelse af at sam
fundsændringer er noget der kommer af sig 
selv og relativt tilfældig. Dette kendetegner 
ikke den kompetente historiske fremstilling 
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og det er desuden tale om en opfattelse, der 
er i strid med den indsigt, bogen hævder at 
den vil give. 

Endelig har jeg problemer med den måde 
som flere af fremstillingens begreber anven
des på. Det gælder f. eks. begrebet habitus 
som i øvrigt også indgår i bogens undertitel. 
Det hævdes f.eks. at man » ... udvikler en 
bondehabitus« (s. 33), pædagogerne har en 
egen habitus (s. 229), og forældrenes habitus 
overføres førbevidst (s. 406). Langt inde i 
teksten forklares begrebet (s. 364-75) og der 
er også flere eksempler på at begrebet an
vendes mere nuanceret. Habitus er et omfat
tende og kompliceret begreb udviklet inden 
for sociologien. Begrebet kan oplyse og give 
indsigt når det anvendes med indsigt og i ud
dannelsessammenhænge, men det forudsæt
ter overvejelse og hejst også forskning at 
overføre det på en konkret dansk sammen
hæng. Anvendelsen i denne fremsti lling er, 
som eksemplerne gerne skulle vise, des
værre ikke altid lige velovervejet. Foucaults 
teorier om disciplinering anvendes desværre 
med samme lethed, f. eks s. 362. Som et sid
ste eksempel på bogens brug af begreber vil 
jeg fremdrage brugen af begrebet kultur. S. 
120 omtales den danske kuhurradikalisme i 
30-erne ~ her anvendes begrebet i en histo
risk sammenhæng, s. 215 omtales kulturel 
aktion i forbindel se med frigørende pædago
gik, s. 292 omtales kulturel deprivation i for
bindelse med sen udvikling altså i en psyko
logisk kontekst og s. 450 omtales kulturel 
fri-sættelse ~ begrebet anvendes her i en so
ciologisk kontekst. Flere eksempler kan 
nævnes. Som læser mangler man en over
ordnet indføring i de skiftende definitioner 
af kulturbegrebet både over tid og inden for 
de forskellige videnskabsfag . 

Og endelig indeholder fremstillingen kon
krete fejl og mangler. Et eksempel er frem
stillingen af børne-arbejde og fællesunder
visning i forrige århundrede (s. 84), et andel 
er oplysningen om at bonden i første halvdel 
af det forrige århundrede » ... stod ret frem
med overfor tanken om , at hans børn skulle 
uddannes«, (s. 105), og et tredje er oplysnin
gen om al enhedsskolen, der blev indført i 
1903, gjaldt for hele landet (s. 129). Her sy
nes det simpelthen at være tale om mangel 
på konkret viden. 

De forhold, der er fremdraget i det fore-



gående, henviser først og fremmest til bo
gens historiske fremstilling og den struktu
rering og den begrebs brug der knytter sig 
hertil. Når jeg har fTemdraget disse forhold, 
er det for det første fordi bogen anmeldes j 
Uddannelseshistorie. Men når netop frem
stillingens mangler på dette område frem
drages, er det også fordi det er mit indtryk at 
forfatterne har ønsket at den historiske frem
stilling skulle udgøre en stamme hvorfra 
fremstillingens øvrige stof skulle kunne for
grene sig. Og det øvrige stof er til stede. For
fatterne har en stor viden først og fremmest 
inden for det socialpædagogiske område. 
Denne viden fremlægges f. eks. i bogens an
den del: Familie, afvigere og indvandrere i 
en nutidig belysning. Men det er for eksem
pel ikke rigtig lykkedes at integrere det so
cialpædagogiske stof i frem sti llingen af 
samfundets udvikling således som forfatter
ne har stillet os det i udsigt. - Det påpeges, 
som lovet, at afvigelse, normer, moral og 
etik er foranderlige, men som læser får man 
ikke tilstrækkelig indsigt i hvorfor og hvor
ledes. Derfor kan Socialisering og Habitus i 
sin nuværende form ikke rigtig anbefales 
som »De studerendes ven«. 

EUen Nørgaard 

Paul Christophersen. A Linquist's Credo, 
Selected Papers. RASK Supplement vol. 9. 
Odense Universitets/orlag, 1999. 176 sider. 
200h 

Blandt resultaterne af et langt livs virke som 
sprogforsker og underviser har Paul Chri
stophersen her udvalgt 12 af sine offentlig
gjorte arbejder, tillige med et enkelt inter
view, til samlet udgivelse. l disse tekster gi
ves der prægnant udtryk for nogle væsentli 
ge af de tanker om sprog og om sprogstudi
ers nuværende tilstand og udviklingsmulig
heder som har udfældet sig af hans eneståen
de varierede faglige erfaringer som bl.m .a. 
professor i engelsk sprog ved universiteterne 
i København, Jbadan i Nigeria, Oslo, Atlan
ta i U.S.A. Coleraine i Nordirland og Doha i 
Qatar, hvor embedet i nogle tilfælde også 
har omfattet engelsk litteratur eller »filolo
gi« og almen lingvistik. 

Disse tekster er grupperet i tre afsnit med 
overskrifterne "The rale og Linguistics" , 
"Language Learning" og "The History af 

english". De to første er umiddelbart tyde
ligt emnernæssigt forbundne ved den fælles 
beskæftigelse med fagmandens overvejelser 
over hvad sprogvidenskaben reelt har udret
tet og hvad den kan/bør og ikke kanlbør be
fatte sig med i forhold til sprogundervisnin
gens og -læringens samt sprogbrugens prak
tiske felt. Den tredie kan ved første blik sy
nes at falde lidt ved siden af, idet den består 
af direkte iagttagelser og fund vedrørende 
sproglige forhold på så forskellige områder 
som skandinavisk indtrængen i England i vi
kingetiden, vesteuropæi sk interkulturelt 
samspil i karolingertiden, og Vestafrika un
der og efter kolonialismen. Ved nærmere ef
tersyn ses det imidlertid at nelOp de kultur
blandinger som præger alle disse historiske 
situationer peger perspektiverende tilbage 
på noget der fremtræder som et hovedanlig
gende også i de to første afsnit. For kultur
blandingerne frembringer tosprogede eller 
flersprogede mennesker, og tosprogethed er 
et begreb af overvejende vigtighed i Chri
stophersens sprogtænkning, således som det 
også fremtræder i hans bog "Second-Lang
uage Leaming, Myth and Reality", (Penguin 
1973), ligesom han tidligt (1949) viede em
net en hel bog, "Bilingualism". 

Dateringerne af den foreliggende sam
lings enkelte tekster fordeler sig jævnt over 
hele perioden fra 1953 til 1994 og visersåle
des at Christophersen i sin gennemgående 
beskæftigelse med tosprogclhedsbegrebet 
har været tidligt bevidst om hvad den nu 
fremstormende globalisering vi lle indebære. 
For fra hans synspunkt har det stedse været 
en uddannelseshistorisk pointe al det egent
ligt konstrukti ve i anvendt sprogvidenskab 
er den strømning der begyndte for godt hun
drede år siden med sprogundervisningsre
formatorer som f.eks. Otto Jespersen, og at 
den netop har arbejdet konstruktivt for frem
tiden ved at den i realiteten mere eller min
dre udtrykkeligt har fastholdt at det er både 
muligt og ønskeligt al gøre elever tosproge
de, hvis de selv vil. Der er ifølge denne tan
kegang stærke argumenter for at det først 
lærte sprog ikke på en eller anden magisk 
vis har særligt krav på at dominere person
ligheden. Ejheller er der noget mystisk ved 
at være tosproget; mange mennesker verden 
over er det i forskellige grader, og der bliver 
flere og flere af dem - fordi flere og flere har 
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grund til at ville være tosprogede. Christop
hersen lægger eftertryk netop på dette per
sonlige ønske; med støtte i W.E. Lamberts 
sprogpsykologiske forskning beLoner han 
betydningen af den såkaldt integrative moti 
vation: der må hos eleven være en trang til at 
identificere sig med den kultu r der lever i og 
bagved det sprog man lærer sig. (Hvilket 
nok er en eftertanke værd i forbindelse med 
den forhåndenværende integrationsdebat i 
Danmark). Hvis ikke, nytter det ikke meget 
med selv den mest systematiske og intensive 
af den behaviouristisk inspirerede sprogek
sersils som en overgang var pædagogisk 
mode, og som Christophersen i øv rigt ikke 
har meget tilovers for. For ham at se er ve
jen til at lære et nyt sprog så godt at det bli 
ver ens andet (måske endda første?) at man 
udsættes intensivt for dette sprogs praktiske 
udfoldelse og under fonetisk kyndig vej led
ning forstår og indoptager delS talte lyd, 
samtidig med at empatien for den kultur der 
Laler i sprogeL både udbygger forSlåelsen af 
sproget og styrker trangen til at bruge spro
get bedre og forstå kulturen mere indtræn
gende. 

Med de midler til projektion af andre 
sprog og kulturer gennem elektroniske me
dier der i næsten overvældende grad er til 
råd ighed i dag er denne intensive ekspone
ring hundredfold mere gennemførlig end 
den var for de næsten tres år siden da Chri
stophersen begyndte sin sprogunderviser
karriere og dermed sin beskæftigelse med 
disse ideer. 

Man kan således sige at den forløbne ud
vikling har spillet ham stærkt øgede mulig
heder for realiseringen af di sse ideer i hæn
de. Yderligere kan det ses som en bekræftel
se på hans uddannelseshistoriske opfattelse 
at den vej han anviser nu temmelig bredt an
erkendes som farbar - ikke mindst på grund 
af den forstærkning elektronikken giver in
ternationaliseringen og omvendt. Denne 
brede accept finder markant udtryk i at del 
danske undervisningsminisleriums Under
visningsvejledning for Folkeskolen af 1976 
simpelthen siger ligeud at målet for den 
tvungne engelskundervisning i skolerne er at 
gøre Danmark tosproget med engelsk som 
det andet sprog. 

Naturligt nok har han da også behandlet 
hvad denne målformulering indebærer i en 
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artikel "A Bilingual Denmark", som her op
træder som kapitel 9. Det ville dog være en 
undervurdering af Christophersens indsigt at 
vente at denne artikel vi lle være luner eufo
ri. Ligesom andre engelskprofessorer, Knud 
Sørensen og Niels Davidsen-Nielsen, of
fentligt har betvivlet del ønskværdige i me
get af den omsiggribende angl ificering af 
dansk sprog, viser Christophersen her klare 
betænkeligheder ved de kulturelle ri sici som 
det tosprogede Danmark udsætter sig fo r. 
Der er dog et af de derlil knytlede problemer 
som han synes at komme for let henover. 
Det er et som Danmark deler med de fl este 
nationer, og som man egentlig kunne have 
ventet at Christophersen ville have behand
let ret indgående i betragtning af tosproget
heds-begrebets vægt i hans tænkning, nem
lig spørgsmålet om hvorvidt den oplagte 
model for det ønskede andet-sprog er den 
britiske eller den amerikanske vers ion af det 
engelske verdenssprog. Når alt kommer lil 
alt, kan der siges både pro og contra om beg
ge, og samtidig er der en vis ku lturelt betyd
ningsfu ld sandhed i Oscar Wildes bemærk
ning om at England og Amerika er to natio
ner der er skarpt adski lt af el fæll es sprog. 

Stort set kan man vel i alle tilfælde sige, at 
det fremherskende klima har været guns tigt 
for Christophersens tanker. Han har dog nok 
alligevel ret når han skriver at der vil blive 
rejs t børster rundt omkring i anledni ng af de 
synspunkter han fremfører. Det skyldes nok 
mest at han, især i de første kapitler af bo
gen, erklærer sig overbevist om at den an
vendte sprogvidenskabs folks har ct sam
fundsmæssigt ansvar for at rådgive og retle
de sprogbrugen. Det man kunne kalde gram
matikerens kyskhedsbælte, hævdelsen af al
tid at være deskripti v, aldrig præskripti v, kan 
bl ive noget i retning af ansvarsforflygtigel
se. Den sproglige eksperts professionelle 
etik er tværtimod en ti lskyndelse til at søge 
at få folkeflertallets støtte til at modarbejde 
uhensigtsmæssige, betydningsforplul1U'ende 
sproglige tendenser og uvaner. Der er efter 
hans mening intet skæbnebestemt, uafven
deligt, næsten naturgivet, ved den måde et 
sprog udvikler sig på; det er absol ut muligt 
ved rationel og kyndig handling at påvirke 
den. Et begreb som »sprogplanlægning« fo
rekommer ham således helt stuerent. Konse
kvent nok anbefaler han endog oprettelsen 



af et »royal college« j Storbritannien, altså 
en slags akademi til at styre og regulere 
sprogvidenskabelig virksomhed, hvilket for 
de fleste nutidige britiske fagfolk er en ret så 
uhyrlig tanke. 

Det er blot et af adskillige eksempler på 
klart markerede synspunkter i en tekstsam
Jing der i sin helhed udmærker sig ved 
stærkt engagement - i en grad, der nok kan 
retfærdiggØre titlens »Credo« - og dertil er 
så usædvanlig veloplagt, ukunstlet og dog 
både marvfuldt og smidigt skrevet at argu
menterne ikke kan undgå at vække respekt 
og eftertanke. 

Bent Sunesen 

Jes Fabricius Møller: På Sejrens Vej. Hi· 
storien om Skolesamvirket Tvind og dets 
skaber Mogens Amdi Petersen 
Forlaget DlKE, 1999. 256 sida 298 h 

Vi kan nu sige velkommen til den første 
samlede fremstilling af Tvind-imperiets 
grundlæggelse, dets ekspansioner og hele 
virksomhedskultur. Igennem 12 kapitler 
samt en afrundende afslutning følges udvik
lingen fra Mogens Amdi Petersens ungdom 
til loven om Tvind og den efterfølgende 
Højesteretsdom. Tvind er så fjern og lukket 
og dog så nær og virkningsfuld for især de 
frie skolers arbejdsvilkår. 

Jes Fabricius Møller, herefter JFM, tager 
- som rimeligt er - udgangspunkt i Mogens 
Amdi Petersens person, hans opvækst, ople
velser og erfaringer i gymnasiet og på semi
nariet. Amdi stødte i tresserne det gode bor
gerskab i Næsby, Odense-forstad - ved som 
lærer at gå med langt hår. Han tog forskud 
på ungdomsoprøret. Hans antiautoritære stil 
vakte opmærksomhed og inspirerede jævn
aldrende til at forsøge sig på alternative livs
former. Han og kammeraterne organiserede 
kollektiv, længe før den livsform satte sit 
præg på halvfjerdsernes ungdomskultur. 
Amdi og kammeraterne var foran de andre, 
og de holdt længere ud! - De holder stadig 
ud! 

Bogen er en levende fortælling om Tvind
imperiets udvikling og dets mange ansigter: 
Den rejsende Højskole, Det nødvendige Se
minarium. Møllen og UFF I dobbeltbetyd
ning kan vi følge den røde tråd i beretnin
gerne om de tvindske fænomener. Vi bliver 

gjort opmærksomme på, hvordan frem
trædende politikere og dygtige pædagoger i 
halvfjerdserne støttede Mogens Amdi Peter
sens initiativer. Landet er så lille, at de fleste 
af os, der har bevæget os i skoleverdenen, 
har haft og har kontakt med folk, der enga
gerede sig i eller for bevægelsen. Næppe alle 
forstod hensigterne. Der var da også stor for
skel på det. Amdi skrev i Højskolebladet. og 
det han internt skrev til medarbejderne i den 
voksende organisation. I Højskolebladet 
gjorde han i forbindelse med Den rejsende 
Højskoles start opmærksom på u-landspro
blematikken på en ret tilforladelig måde, så 
næppe mange af læserne kunne være uenige. 
Internt lød andre toner. Her var det skolens, 
skolernes, mål at uddanne mennesker, der 
kunne og ville være i stand til at gå med i 
gennemførelsen af en socialistisk samfund
somvæltning. Det var den skjulte dagsorden. 

Amdis person er centrum i bevægelsen. 
JFM fortæller overbevisende om den ideolo
gi, der har kunnet ikke alene besnære og be
sætte så mange, men også givet sammen
hængskraft i en stor og stærk organisation, 
der har kunnet ryste både den udøvende og 
den lovgivende magt og engagere den døm
mende på højeste niveau. Et skolesamvirke 
fik magt til at sætte dagsorden for centrale 
samfundsorganer. 

H vordan kunne det gå til, at dette kunne 
lade sig gøre? 

Et kort svar er: Amdis karismatiske evner 
og en skudsikker ideologi. Amdis evner kan 
der ikke herske tvivl om. Dem har han. 

Ideologien? 
JFM har skaffet sig adgang til kilder. pro
gramerklæringer og rapporter, der kan bely
se spørgsmålet. 

»Kollektivet« er et nøglebegreb i den 
tvindske pædagogik. Individet går med sin 
person ind i det kollektive rum. Den enkeltes 
ejendomsret må derfor ophæves, i al uskyl
dighed til cigaretter f.eks. De lå til fælles af
benyttelse på ture med Den rejsende Høj
skole. Gruppepresset på den, der røg, må 
have været stærkt. Han/hun tog jo fra det 
fælles. Men princippet fastholdes også i 
mere væsentlige forhold. Da lærerne efter
hånden får løn, må den ifølge hele tankegan
gen gå ind i en fælles pulje. Alt er fælles. 
Både små og store afgørelser træffes da også 
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i gruppen. Alle skal være enige. Der er ikke 
plads til særstandpunkter. Alle er inddraget i 
det kollektive ansvar for gruppen. Ingen ef
terfølgende legitim opposition til vedtagne 
beslutninger er på den måde mulig. 

Da virkelighedsopfattelse og sprog hører 
sammen, sætter tankegangen sit præg på det 
tvindske ordvalg. Som i andre ideologiske 
og rel igiøse sammenslutninger er der betyd
ningsfulde modsætningsord. I Tvind-verde
nen er væsentlige modsætningsord: Frem
medgjort contra bevidstgjort. Den bevidst
gjorle lever i kollektivet, den fremmedgjorte 
i tosomheden s parcelhus. At komme fra 
fremmedgørelse til den sande erkendelse i 
kollektivet er en proces, der til forveksling 
ligner en religiøs vækkelse. Det drejer sig 
om at blive et nyt menneske og forkaste det 
gamle menneske. Det nye menneske ser klan 
den onde kapitalistiske verden. Det gode er 
at bekæmpe kapitalismen med dens mange 
ansigter, og det giver kræfter til udholden
hed altid at vide sig sikker på, at man selv 
befinder sig på retfærdighedens side i den 
fortsatte kamp. Den marxistiske inspiration 
er ikke svær at få øje på. For de frelste er 
både den indre og den ydre kritik med til at 
konsolidere sammenholdel. Den skal ikke 
bruges til selvransagelse, men til at tydelig
gøre fjenden. I det religiøse sprog er kritike
ren fristeren i ørkenen. 

Med den ideologi gik Tvind-skolerne ind 
i de frie skolers statstilskudssystem. Dette 
system er baseret på en lovgivni ng, som for
udsætter et tillidsfuldt forhold skolerne og 
statsmagten imellem. Et forho ld som næppe 
findes i andre lande. Begge parter har hidtil 
vogtet over forholdet, fordi det er blevet be
tragtet som meget værdifuld!. Lovgivningen 
bygger på tillid, ikke på kontrol. Dansk poli
ti sk og administrativ kultur, hvor den er 
bedst. Implicit udtrykker lovgivningen støtte 
til frie, uafhængige skoler, der selvstændigt 
kan tage vare på pædagogik, økonomi og ad
ministration. Men Tvind-skolernes ide
grundlag er et andet. De er kampenheder i en 
større ideologisk sammenslutning. 

Selvstændighed er i denne sammenhæng 
ikke et positivt ladet ord. 

Set i bakspejlet er det klart, at den hidtidi
ge lovgivningskultur og Tvind-skolernes 
ideologiske tankegods umuli gt kunne og kan 
forenes. For Tvind drejer det sig ikke om at 

190 

leve op til en udefineret tillid - lovens ånd, 
men at bruge systemet til maksimal økono
misk støtte. Set med Tvind-øjne er der intet 
forkert i dette. Lovgivningen skal bruges, 
benyttes, fuldtud. Den bliver da et redskab i 
den gode sags tjeneste. Set med andre øjne 
bli ver Tvinds brug af til skudssystemet en 
udnyttelse, som er ødelæggende for et gam
melt hæderkronet forhold . Derfor Ole Vigs 
forslag og Folketingets vedtagelse af Tvind
Ioven. Tvind skabte i denne proces historie. 
Ved at erklære denne særlov for grundlovs
stridig gjorde Højesteret sig selv til forfat
ningsdomstol. 

Selvom Mogens Amdi Petersen i en stor 
del af tiden har levet skjult for offentlighe
den, har han dog alligevel siden tresserne 
vedholdende gungret så meget i gulvbræd
derne, at det har kunnet få porcelænet til at 
klirre, og meget er faldet på gulvet og knust. 

Tvind-historien er ikke fortalt til ende. Amdi 
og hans værk lever fortsat, men JFM's arbej
de har givet os andre muligheder for bedre at 
forstå et helt særligt begivenhedsforløb fra 
langt hår på en lærer i tressernes Næsby til 
en Højesteretsdom som kulmination på en 
regerings og et Folketings behandling af 
sagsforhold, de ikke havde overskud til at 
tackle på behørig vis. 

Jo, det er en historie, der al grund til at for
tælle, og det har JFM gjort godt. JFM er hi 
storiker. Han har evnet at fremdrage relevant 
kildestof, som han har kommenteret og vur
deret levende og overbevisende. Alle, der 
herefter vil beskæftige sig med Tvind, jour
nalister, skolehistorikere, samfundsforskere, 
kronikskrivere m.m ., må forholde sig lil 
denne bog. Den fortj ener mange læsere. 

Eilif Frank 

Skolehistorie, Handicaphistorie, Idehisto
rie. Et Nyhedsbrev tilegnet Ingrid Mar
kussen. 
Udgivet af Center for Handicaphisforisk 
Forskning, v. Birgit Kirkebæk. 109 sida 1998. 

I anledning af, at den svensk fødte, men dan
ske skolehistoriker, og nu professor i idehi
storie ved Oslo Universitet, Ingrid Markus
sen, den 25. december 1998 blev 60 år, ud
gav Center for Handicaphistorisk forskning, 



DLH , et særligt Nyhedsbrev, et festskrift, 
som blev overrakt Ingrid Markussen på en 
meget vellykket reception på Skolehistorisk 
Museum i januar 1999 i anledning af hendes 
runde dag. 

Ingrid Markussen er kendt som skolehi
stariker med et særligt indgående kendskab 
til 1700-tallets opdragelses- og idehistorie. 
Det er derfor meget velvalgt, når Birgit Kir
kebæk i Festskriftet lader forfattere med 
kendskab til det danske og norske skolevæ
sen i 1700-tallet komme til orde. At tre af 
forfatterne er nordmænd, som beskriver nor
ske skoleforhold i 1700-tallet, forhindrer 
ikke, at det meste af indholdet også belyser 
danske skoleforhold. For rigsfællesskabet 
indebar, at de samme regulativer og det sam
me undervisningsmateriale var fælles for de 
nu to lande. 

Knut Tveit giver i sin artikel: »Fra fattig
skole lil alJmueskole. Trekk ved utviklingen 
av den norske byskole 1650-1850« en grun
dig beskrivelse af de samfundsmæssige for
hold - demografiske, sociologiske, økono
miske såvel som religiøse - som lå til grund 
for opbygningen af det norske skolevæsen 
ved at stille en række spørgsmål og besvare 
dem. »Hva er en by? Hvor mange byer had
de Norge? Hvordan var den sosiale lagde
ling i byerne? Hva slags skole hadde byene? 
Hva ble aIlmueskolen kaIt? Hvem finan sier
le alJmuesko lene? Var allmueskolen kost
bar? H vor mange af elevene forsømte sko
len? AIlmueskolen- en gutteskolc?« med 
mange flere spørgsmål og svar. Artiklen gi
ver et ganske godt indblik i 1700-tallels for
hoJd både de mere almene såvel som de spe
cifikke omkring skolevæsenet. 

Med Berit H. Johnsens artikel »Erik Pon
toppidan som pedagogisk forfatter i den ny
oprettede allmueskolens tjeneste« får almue
skolen indhold. Ved at gennemgå Erik Pon
toppidans pædagogiske tekster, får den nor
ske og danske almueskole både et fOlmAl , 
pædagogisk indhold, undervisningsmateria
ler, undervisningsmetoder, herunder en be
gyndende undervisningsdifferentiering ( der 
desværre også indebar, at døvfødte ikke 
kunne modtage nadveren) samt en organise
ring. Samtidig får Berit H. Johnsen beskre
vet, hvilken dynamisk, flittig og engageret 
skolemand Erik Pontoppidan var, ligesom 
hun får beskrevet den store indflydelse på 

almueskolens samlede virke, han får som 
føl ge af, at han gennem sin hofprædikant
stilling hos Kong Christian VI , vinder den
nes tillid . 

Med Lejf Degnbois anikel »Statens vigti
ge mænd på deres post« når vi frem ti l den 
enkelte skole med dens fysiske rammer og 
vilkårene for degne, skoleholdere og lærere. 
Med udgangspunkt i amtmandens og bi
skoppens arkiver beskriver Lejf Degnbol 
den lokale skolehistorie, især koncentreret 
om Helsinge Kommune. Det er blevet til en 
meget levende beskrivelse af samspillet 
mellem lokale og centrale kræfter i udviklin
gen af skolevæsenet. Samtidig får vi en ind
sigt i lærernes elendige og ofte nedværdi
gende vilkår. 

Vagn Skovgaard-Petersen giver i sin arti 
kel »Blide ord og stærke argumenter. Vis
dom i skolernes valgsprog - især fra 1700-
tallet« mange eksempler på de mottoer, som 
i 1700-tallet skulle skabe fælles værdier ved 
al forkynde både praktisk pietisme og tro på 
en samfundsnyttig fremtid i de mange nyop
førte skoler i Danmark. 

Endelig afrunder Bente Edlund artiklerne 
om 1700-tallets skoler med »Når naturbarn 
tages i skole«. Hun sammenholder Jean-Jac
ques Rousseaus bog »Emile. Eller om op
dragelsen« (1762) med Jean-Mare Gaspard 
Itards bog »The Wild Boy of Averyon« 
(1798/1962). Begge værker har som bekendt 
været grundlæggende for den faglige udvik
ling på henholdsvis pædagogikkens og spe
cialpædagogikkens områder. 

Ingrid Markussen var sammen med Birgit 
Kirkebæk initiati vtager til oprettelsen af 
Center for Handicaphistorisk Forskning. I 
den anledning indeholder Festskriftet også 
to artikler om mennesker med handicap. 

l »Talepædagogik i historisk belysning{< 
beskriver Steen Fibiger taleundervisningens 
indpas i det danske undervisningssystem. 
Denne artikel handler derfor først og frem
mest om skoleforhold i dette århundrede, 
men indledningsvis nævner Steen Fibiger, 
at talelidelser har været beskrevet siden o ld
tidens kultursamfund, og at vi i Danmark si
den middelalderen har haft ord for stam
men. Det er blevet til en spændende artikel 
om talepædagogikkens udvikling i Dan
mark, om ildsjæles og Talepædagogisk For
enings rolle i at skabe lige mulighcder for 
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børn med talelidelser i det danske undervis
ningssystem. 

»Kongens svoger og den skæve og halte 
pige - nogle overvejelser om et handicap« af 
Knud Prange er vittig og vigtig læsning. 
Indledningsvis funderer Knud Prange over 
ordet »handicap« og viser i sin artikel, at 
vurderingen af og reaktionen på et handicap 
kan undergå store forandringer. Han tager 
begrebet »uægte børn« under behandling og 
viser, hvordan opfattelsen af »uægte børn« 
har ændret sig. Hvor det i middelalderen var 
et reelt handicap at være et uægteskabeligt 
barn, dog bortset fra børn med en adelig el
ler kongelig forældre, til i dag, hvor vi vel 
næppe sondrer mellem at være født indenfor 
eller udenfor ægteskabet. Knud Prange kon
kluderer derfor, at begrebet handicap i for
hold til »uægte børn« er særdeles relativt. At 
holdninger synes at kunne bearbejdes og 
fordømmelse kan ændres til forståelse. Og 
her lægger Knud Prange sig principielt op ad 
FNs grundlæggende begreber i handicappo
litikken, hvor betegnelsen »handicap« bety
der tab eller begrænsninger af muligheder 
for at deltage i samfundslivet på lige vilkår 
med andre. Betegnelsen beskriver relationen 
mellem et menneske med funktionsnedsæt
teise og dets omgivelser, og den sætter såle
des fokus på mangler ved omgivelserne. 

Endelig giver Nete Balslev Wingender en 
god beskivelse af personen og fagpersonen 
Ingrid Markussen i artiklen »Igangsætter og 
historisk detektiv«, og Birgit Kirkebæk sup
plerer med at slutte sin leder med at skrive: 
»Det har været en af de bedste kollegial op
levelser i min karriere at arbejde sammen 
med lngrid. Hun er en af de fornemste fore
dragsholdere, jeg kender: kompetent og vi
dende som hun er - inspireret og inspireren
de, åben nysgerrig og refleksiv«. 

Et fornemt festskrift til en meget flot per
sonl 

Kirsten Jansbøl 

Lars Stubbe Teglbjærg og Carsten Hall: 
Bernadotteskolen 
Udgivet i forbindelse med Bernadottesko
lens 50 års jubilæum 1999. 175 sid" /98 kr 

Denne bog karakteriserer sig selv som »Bil
leder af Bernadotte skolen«. Den er sam
mensat af udvalgte dokumenter, ældre og 
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nyere interviews med lederne, beskrivelser 
af udvalgte forløb og et meget righoldigt bil
ledmateriale. Stoffet bindes sammen af den 
nuværende leder Lars Stubbe Teglbjærgs 
åbenhjertige, meget personlige og analyse
rende refleksioner over tiden fra 60'erne til i 
dag. Den er således ikke en fortsættelse af de 
tidligere udgivelser om skolen: Bernadotte
skolen - de første IO år fra 1959, En skole 
bliver til fra 1969 og En skole bliver ved fra 
1980. Og man har fra starten givet afkald på 
enhver ambition om at give en dækkende 
fremstilling af »det hele«, (s. 3). Til trods for 
denne erklæring får man meget at vide, me
dens man bevæger sig rundt mellem billeder 
af børn og lærere i mange forskellige situati
oner, faktiske informationer og dybsindige 
refleksioner. 

Vi får f.eks. en del at vide om årsagen til 
de økonomiske problemer som i en periode 
- fra sidst i SO-erne var ved at kvæle skolen, 
(f.eks. s. 140 og 158-59), om de trange fysi
ske rammer, som man jævnlig vil ændre, 
men som samtidig synes at have fungeret 
glimrende når vi kikker på billederne. Vi får 
også en hel del at vide om diskussionen om 
udviklingen af ledelsesformen. Den har be
væget sig fra en nærmet autoritær ledelse 
under c.c. Kragh-Mlillcr, over den decen
trale ledelse og det såkaldte medarbejderde
mokrati, der blev indført under Vang Liitke
fordi han ikke ville magten (s. 110) og til 
Lars Stubbe Teglbjerg, der mener at man 
skal decentralisere helt der ud hvor man 
overlader væsentlig mere til den enkelte 
medarbejders afgørelse (s. 102) og som også 
mener at magt ikke er noget man tager på 
andres bekostning men noget man får af an
dre i kraft af den tillid de viser en, (s. 144). 

Og vi får også lidt at vide om diskussio
nen om prøveformerne - et af reformpæda
gogikkens Ømme punkter. Skolen forsøgte at 
opretholde en total adskillelse mellem den 
prøveforberedende og ikke prøveforbere
dende undervisning til langt op i 70-eme. 
Der blev dengang opereret med prøveforbe
redende matematik og Bernadotte-matema
tik (s. 79). 

Noget af det mest interessante i bogen er 
efter min mening den ærlige og analyseren
de beskrivelse af hvad »68« kom til at bety
de for hvorledes skolen skulle forvalte sin 
målsætning. »68« kan jo hurtigt sagt betrag-



tes som en slags eksplosion af en frigørende 
ideologi. Flere af elementerne i denne ideo
logi var samtidig centrale elementer i den 
progressivitet som også var skolens ideolo
gi. Det gælder f.eks. både den anti-autori
tære teori og teorien om det selvforvaltende 
barn ( f.eks. s. SO-56). Lars Stubbe Tegl
bjærg redegør nuanceret for det opgør »68« 
udløste på skolen. Han mener desuden også 
at opgøret skyldtes at skolen har to helt for
skellige pædagogiske projekter i gang samti
dig, det ideologiske og det eksistentielle. Til 
tider er disse projekter forenelige og til tider 
er de det ikke. I forbindelse med »68« blev 
det ideologiske det dominerende, det førte 
til diskussioner og konflikter og synes at 
have været medvirkende til at c.c. Kragh
Mtiller trak sig tilbage. Det førte også til en 
kritik fra en forældregruppe, der - hurtigt 
sagt - ønskede mere samfundsrelevant un
dervisning, større elevindflydelse og større 
åbenhed (s. 83-90). Denne diskussion synes 
bl.a. at have endt i en diskussion om hvor 
politisk undervisningen skulle være. I hen
hold til skolens formålsfonnulering måtte og 
må den ikke være det. Og enden blev at nog
le forældre meldte deres børn i lørdagssko
len Den proletariske friskole. Opgøret synes 
også at have fået afgørende betydning for 
diskussionen om hvorledes skolens nye IO. 
klasse i skoleåret 75176 skulle undervises. 
Her skulle eleverne selv bestemme hvor me
get de ville gøre brug af deres lærere - det 
var et ideologisk projekt. Det viste sig imid
leltid at eleverne følte at de ikke blev taget 
alvorligt og at lærerne ikke fik mulighed for 
at vise hvad de duede til. Ordningen førte til 
at eleverne følte sig ladt i stikken. KJassen 
blev reddet af de faglig dygtige, engagerede 
lærere, der underviste i de prøveforbereden
de fag hvor eleverne skulle møde. Og 
spørgsmålet er så hvilke konsekvenser disse 
erfaringer kan få for lærerrollen: skal lære
ren koordinere fra baglinjen og regne med at 
eleverne automatisk tager ansvar for egne 
beslutninger eller skal læreren være fremme 
ved nettet og satse og vise at noget er vigtigt 
fordi. Lars Stubbe Teglbjærg gør sig til tals
mand for den sidstnævnte lærerrolle, (s. 77-
79). 

Men desværre er det også en del viden og 
refleksioner som man efter læsningen mang
ler. Det gælder f.eks. drøftelser af hvad sub-

stansen i arven fra reform pædagogikken 
egentlig bestod af. Nu berøres kun Arvin og 
nogle af hans udsagn fra den dramatiske pe
riode omkring skolens etablering gengives. 
Lærere fra Kursus for Småbørnspædagoger 
underviste på skolen. Kursus integrerede på 
en for samtiden enestående måde kreative 
aktiviteter med mere traditionel undervis
ning hvad må have betydet meget for udvik
lingen af skolens praksis. Men kursus omta
les ikke for dette forhold, kun fordi lærerene 
derfra gav skolen et kommunist præg i en 
McCarthy tid. Når substansen i denne pæda
gogiske arver så vigtig, er det fordi det er 
denne pædagogisk progressive arv skolen 
som en af de få institutioner i Danmark har 
formået at justere og forny - bl. a. gennem 
det omtalte opgør om spørgsmålet om hvor 
selvforvaltende eleven skal være og om 
spørgsmålet om hvorledes læreren skal for
valte sin professionalitet i undervisningssi
tuationen. 

Desuden ville det have været meget inte
ressant at få mere at vide om den faglighed 
som nu råder og om ud fra hvilke kriterier 
stofudvælgelsen foregår og undervisnings
forløbene organiseres, om hvor stor frihed 
lærere og klasse har i disse situationer. Dette 
ville have været en videreførelse af tidligere 
bøger. Dermed ville vi have fået viden om 
hvorledes disse grundlæggende spørgsmål i 
dag forvaltes med den form for pædagogisk 
progressivitet som Bernadotteskolen forval
ter. Dermed ville vi have fået væsentlig vi
den, der kunne være af betydning for den 
løbende danske debat om læring og faglig
hed. 

Endelig kunne flere forhold have været 
fyldigere behandlet. Det gælder f.eks. 
spørgsmålet om skolens rekruttering: 
Spørgsmålet rejses og drøftes - påstand står 
mod påstand men en egentlig kvantitativ op
gørelse over elevernes rekruttering synes al
drig at have været udarbejdet. 

Men disse forbehold til trods: der er tale 
om en meget inspirerende, til tider morsom, 
til tider dybsindig og varm bog. Navnlig 
glæder man sig over billederne som f. eks. 
det af PH, der synger om Ølhunden, under 
en af skolens revyer. Man får tillid til at Lars 
Stubbe Teglbjærg har ret når han hævder at 
skolens særkende er: skolens ... »miljø, for
nemmelsen af mental plads og åbenhed, 
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dens dybe venlighed (s . 47), de fundamenta
le menneskelige kvaliteter skolen besidder« 
(s. 101). 

Ellen Nørgaard 

Knud Riis: Højskolens religion 
Kroghs Forlag, 1998. 359 sider. 298 kr. 

Knud Riis har skrevet en bog, som der ikke 
går mange af på et dusin. Bogen hedder Høj
skolens religion . Strukturen er mildt sagt ro
det og usammenhængende. Der henvises 
ofte til en stor afhandling, der ikke er udgi 
vet, men som kan lånes på Bibliotek for det 
Folkel ige Arbejde i OlIerup. Afhandlingen 
hedder Det grundtvigske menneskesyn og 
dets rod - Grundtvig og højskolen læst på 
ny. 

Afhandlingens første del er en tolkning af 
Grundtvigs forhold til laven; dog ikke loven 
som juridisk, men som teologisk begreb. 
Denne del af afhandlingen er kun med i bo
gen i fonn af et kort sammendrag. Bogens 
første del er en gennemgang af en række ind
vielsestaJcr tiJbage fra Ry Højskoles indviel
se i 1892 og frem til indvielsen af Thy Høj
skole i 1981. Derefter kommer den omtalte 
ekskurs om Grundtvigs forhold til loven. 

Anden del af bogen er en analyse af en 
række tekster, der belyser højskolens ånds
historiske udvikling, primært siden 2. ver
denskrig. Bogen slutter med en gennemgang 
af Tvindsagen, der tj ener som en slags doku
mentation af, at der alligevel er en sammen
hæng mellem religion og jura, mel lem loven 
og grundloven. At højskolen siden 2. ver
denskrig har opgivet at forholde sig til lo
ven, viser sig ifølge Riis i et fatalt svigt hos 
højskolefolk, da grundloven blev sat på 
prøve med Folketingets vedtagelse af den 
såkaldte særlov i 1996. Kun få højskolefolk 
talte mod den lov, som højesteret i 1999 un
derkendte som værende i strid med grundlo
vens paragraf 3. 

Hvornår skete det afgørende svigt? Gen
nem højskolens historie har det været en yn
det beskæftigelse at finde frem til synderfa l
det. Hvornår skete frafaldet fra den »rigtige« 
højskole? Var det i 1882, da Ludvig Schrø
der som forstander på Askov HØjskole (ifø l
ge myten) gik fra at fortælle nordiske myter, 
til al undervise i erhvervshistorie og produk
tionsforhold. Eller skete frafaldet efter gen-
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foreningen i 1920? Eller skete det med ung
domsoprøret i 1968? 

Hvad ingen har dristet sig til før Riis er at 
datere syndefaldet ti lbage ti l 1832. Hos 
Grundtvig selv! Frafaldet fra højskolen kom 
samtidig med udformningen af højskoleide
en! 

Der er almindelig enighed om, at hØj sko
letanken først blev fonnuleret i Nordens My
lologi, som Grundtvig udgav i 1832. I dette 
skrift søsatte Grundtvig sin opde ling mellem 
kristne og naturalister af ånd, (og ikke som 
Riis skriver: en opdeling mellem »kri sten
dom og naturalisme med ånd). Siden 
Grundtvig 1832 har der så ledes været to 
spor. En kristen og en kristen-humanistisk, 
den sidste kaldte Grundtvig også for den 
mosaisk-kristne anskuelse. Den humani sti 
ske linje hos Grundtvig er dybt præget af li 
beralteologiske tanker. 

Da Grundtvigs i 1832 åbner for et samar
bejde mellem kristne og naturalister, trækker 
han kristendommen i retn ing af, hvad Riis 
kalder jesendom. Kristendom uden tro på 
Kristus er i Riis' sprogbrug det samme som 
jesendom, dvs. en humanisti sk udgave af 
kri stendommen. Og dermed bliver kristen
dom til noget andet end religion. »Kristen
dommen som religion og etik b li ver, når tro
en fjernes , til en etisk livsanskuelse, reUgi
onskristendom bliver til kulturkristendom.« 
(s. 127) 

Det har ifølge Riis dybtgående konse
kvenser. »Thi jesendommen afsnører ikke 
blot troen ... Den instituerer simpel then en ny 
etik, centreret om næstekærlighedsbudet. .. 
Som en gøgeunge skubber denne etik i mo
derne tid den klassiske, paulinsk-lutherske 
lære om loven ud«. (s. 128). 

Med loven er vi fremme ved bogens nøg
lebegreb. Sammen med begrebet evangeli
um udgør loven hjørnestenen i luthersk teo
logi. Det komplekse forhold mellem lov og 
evangelium har været genstand for utallige 
fortolkninger. Knud Riis bruger en del plads 
på at forklare, hvor svært det er for moderne 
mennesker at forstå de to begreber. Han fø
ler tydeligvis ikke, at det er lykkedes ham på 
overbevisende måde at forklare begrebet, 
(hvad han har ganske ret i). Han slutter nem
lig gennemgangen med føl gende læsevejled
ning: »hvis man vil vide mere, må man kon
sultere en dogmatik! « (s. 13 1) . 



Man skal imidlertid ikke konsultere 
Grundtvig; dels er han ikke rigtig dogmati 
ker, dels beskæftiger han sig stort set ikke 
med loven. Ifølge Riis (der her bygger på 
Kaj Thaning) er det kun i en enkelt tids
skriftsartikel fra 1852 »Moses og Jesus«, at 
Grundtvig tematiserer dette uhyre centrale 
tema i Luthers teologi. Og her sker det i et 
opgør med Luther! Så enten har Grundtvig 
ikke forstået Luther på dette punkt! Eller 
også er han ikke lutheraner l Men hvad enten 
nu det skyldes det ene eller andet, er det den
ne »brist« hos Grundtvig, der udgør den 
åndelige baggrund for hans opdeling mellem 
kristne og naturalister af ånd, altså mellem 
kristendom og jesendom, 

Grundtvig var cn slags liberalteolog før 
denne form for teologi blev »opfundet«. 
H.C. Wind har i bogen Gudstanken i en 
verdsliggjort verden givet en rammende ka
rakteristik af tankegangen i liberalteologien. 
»Hovedsynspunktet var, at frelseshistorien 
var et led i og en del af verdenshistorien, 
nemlig den kraft i verdenshistorien, der drev 
denne frem mod virkeliggørelsen af gudsri
get; frelseshistorien blev derved omformet 
til udviklingstroens tankesæt; det er de for
hold, der på en gang gav liberalteologien et 
betydeligt mål af optimisme og samtidig be
tød, at tanken om gudsrigets komme blevet 
spørgsmål om historiens udvikling frem 
mod et bestemt humanitetsideal«. 

Selvom Grundtvig skelnede mellem uni
versalhistorien og frelseshistorien - ved at 
indføre hvad Ole Vind i sin disputats 
Grundtvigs historiefilosofi kalder et dobbelt 
bogholderi -, er det tydeligt, at hans måde at 
tænke om historien på er dybt beslægtet med 
liberalteologiens. Og disse tanker kom i 
endnu højere grad til at præge en række høj
skolefolk. Forstander J.Th. Arnfred, Askov 
Højskole betragtede således på typisk libe
ralteologisk vis Jesus som forbillede for fol
ket . 

Frem til 2. Verdenskrig medførte Grundt
vigs opfordring til samarbejde mellem krist
ne og naturalister om skolen dog ikke den 
helt store skade. Grundtvig selv var nemlig 
gennemsyret af kristendom«, og det samme 
var en række af de ledende højskolefolk i de 
første hundrede år. Kristendom og jesendom 
trivedes derfor side om side og var blandet 
tæt sammen i varierende udgaver. 

Men fra 2. Verdenskrig overtages scenen 
mere og mere af jesendommmen. De to per
soner, der i særljg grad bidrager til det, er 
K.E. Løgstrup og Kaj Thaning. Med Luther i 
ryggen går Riis i kødet på Løgstrups skel
sættende foredrag om »Kristendom og hu
manisme« på Krogerup Højskole i 1950. 
Han angriber Løgstrup for at lave kristen
dommen om til humanisme, til en sekulari
seret religion, altså til jesendom. 

For Riis bliver begrebet jesendom et in
strument til kritisk analyse af tankesystemer 
i og omkring højskolen. Mange koryfæer 
bliver vejet og fundet for let. Ud over Løg
strup gælder det for eksempel Hal Koch, 
Vilhelm Grønbech, Kaj Thaning og Ole Wi
vel. 

Hal Koch er imidlertid et kapitel for sig, 
idet han er en af dem, der skarpest har kriti
seret den udviklingsoptimisme, der er knyt
tet til jesendommen. Det gør han i artiklen 
'Til forsvar for Krogerup' fra 1951, hvor 
han gør op med dele af Grundtvigs tænk
ning, der i (for) høj grad er præget af 1900-
tallets udviklingsoptimisme. Hal Koch hen
viser til 'næsten' og 'døden' som uomgæn
gelige realiteter, der ikke kan indrulleres i en 
udviklingsoptimistisk - og dermed en Iibe
ralteologisk - tankegang. 

Dog mener Riis, at Haj Koch så alligevel 
bøjer af og selv på afgørende vis bidrager til, 
al jesendommen efterhånden fordriver kri
stendommen fra højskolen. Omkring 1950 
skete den store overgang: »overgangen fra 
kristendom til jesendom. Den omdefinering 
af kristendommen (sekularisering), vi har 
set hos Wivel, Løgstrup, Koch, Thaning, 
m.fl., og som er en slags videreførelse af 
Grundtvigs projekt, bliver altså fulgt op i 
praksis«. (s. 244). 

Da kristendom som religion blev for
trængt, kom demokrati ind i højskolen som 
en ny form for religion. Karakteristisk nok 
møder vi i højskoleindvielsesreferaterne før
ste gang demokratiet substantielt omtalt på 
Den Internationale Højskole i Helsingør i 
1921 (s. 188). Det store gennembrud for be
grebet demokrati kom dog først med opret
telsen af Krogerup Højskole i 1946 med Hal 
Koch som forstander. Siden 2. verdenskrig 
er demokrati blevet et grundlæggende legiti
mationsord i højskolen. Ja, demokrati er 
næsten det eneste 'hellige' ord, man har til-
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bage, når man ved højtidelige lejligheder 
skal sige, hvad høj skolens dybeste sigte er. 
Og det er ifølge Riis dybt problematisk. »Fa
ren er, at demokrati - i al velmenthed - bli
ver el dække over virkeligheden. Derfor 
kunne det være klargørende, hvis man fast
holdt, at demokrati hører ind under politik 
i bred forstand - og at højskolens anliggende 
er mere grundlæggende end politik« (s. 
190). 

Hos Riis kan man se både styrken og 
svagheden ved at have »cn højere instans« at 
vurdere høj skolen ud fra. Riis' instans er lo
ven. Og selvom det forbliver uklart, hvad vi 
skal forstå ved loven, så fungerer begrebet 
alligevel som et til tider skarptslebet instru
ment til aL få skovlen under mange forhold i 
højskolen . Styrken ved Riis' bog er ikke vi
denskabelig systematik, men lidenskabeligt 
engagement. Med loven i hånden formår 
han ofte på rammende vis at spidde den hule 
tale, forlorne patos og indre usikkerhed, der 
også har præget - og stadig præger - højsko
len. 

Et af de problemer, der opstår - ved at 
føre højskolens syndefald (i svøb) helt tilba
ge til udgangspunktet - er, at uden Grundt
vigs syndefald - ingen højskole' Højskolen 
er født i synd! Hvad Grundtvig med siDe 
højskoletanker syndede imod var, al han i 
1832 endelig forlod det gamle synspunkt, 
som han selv havde støttet at kri stendom
men fortsat skulle udgøre statens ideologi
ske grundlag - og dermed også grundlaget 
for skolen. Med andre ord: Grundtvig drog i 
1832 den fulde konsekvens af, al han var 
ved al blive moderne. 

Det var jo overhovedet Grundtvigs opfor
dring til samarbejde mellem kri stne og natu
ralister af ånd, der gjorde højskoletanken 
mulig. Uden Grundtvigs syndefald var der 
ikke blevet oprettet højskoler, men måske 
bibelskoler. Slagordet var ikke blevet livets 
skole, men lovens skole. Mærkeligt nok for
holder Riis sig ikke til den problemstilling. 
Og dog er det ikke så mærkeligt endda. Thi 
uden denne blinde plet viUe hans bog slet 
ikke kunne skrives. Så der er grund til at tak
ke Riis, fordi han har lukket det ene øje. Det 
er der i sagens natur kommet en problema
tisk, men også en interessant og vedkom
mende bog ud af. 

Ove Korsgaard 
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Tage Kampmann: Frederiksberg Semina
rium i 80 år. 
Udgivet af Frederiksberg Seminarium, le/. 
38865111.87 sider, i/L. 50 h 

Institutionsstrukturen på læreruddannelses
området er igen under forandring. CVU-mo
dellen - en ny og avanceret form for sam
menlægning - er på vej, og den vil sandsyn
ligvis minimere de sidste rester af den 1800-
talsmodel, der forankrede de fleste danske 
læreruddannelsesinstitutioner inden for den 
frivi ll ige sektor. De »retningsbestemte« se
minarier er et fænomen, som det kan være 
vanskeligt at forklare udenforstående: Siden 
1970 har staten finansieret samtlige semina
riers virksomhed fuldt ud, og dog er en del 
seminarier fortsat »private«. Det bliver 
sværere og sværere at identificere de værdi 
er, som de private seminariebestyrelser for
modes at være garanter for. 

I tilfældet Frederiksberg Seminarium var 
det i sin tid en stærk organisation med et ide
elt sigte, der oprettede institutionen. Kriste
lig Forening for Unge Mænd (KFUM), der 
tidligere var en meget central aktør inden for 
den frivillige sektor, Ønskede i 1919 at udvi
de sin virksomhed: Hidtil havde KFUM be
skæftiget sig med foreningsvirksomhed, 
idræt, spejderarbejde og soldatermiss ion -
nu ville man selv uddanne sine »ungdoms
medarbejdere(o(. Delfor købte organisationen 
simpelthen »Den danske Realskoles Semi
narium« med elever, lærere, inventar og mi
nisteriel godkendelse. Bestyrelsesforman
den Gunnar Engberg - på det tidspunkt den 
ledende skikkelse inden for organisationen -
indsatte Alfred Christiansen, en 29-årig 
KFUM -sekretær, som ny seminarieforstan
der. Han fik i vidt omfang frie hænder, men 
bestyrelsen forventede, at han satte et 
KFUM-præg på de unge mennesker. Det 
fremgår bl.a. af jubilæumsskriftet, at Alfred 
Christiansen en gang om året afgav en beret
ning til bestyrelsen om »clevernes kri stelige 
ståsted(o(. Hvordan greb forstanderen sin op
gave an? Ifølge Tage Kampmann var semi
nariels undervisning realskolelignende, dvs. 
udelukkende af faglig karakter. Den syste
matiske holdningsdannelse må derfor have 
foregået i elevernes fritid . KFUMs Semina
rium udviklede fra første færd en stærk tra
dition for møder og sørgede også for, at de 



unge deltog i ekskursioner og andre arrange
menter, oftest med kaffebord og andagt. 
Hvert år inviterede Alfred Christiansen des
uden de enkelte klasser til kaffebord i sit 
hjem, og denne tradition fortsatte i Aage 
NørfellS forstanderperiode (1947-1961). Via 
)) K.FUMs Seminariesamfund« fastholdt or
ganisationen sit greb om dimittenderne, der 
f.eks. hvert år blev inviteret ti l et heldags
møde den 2. januar, hvor der var foredrag, 
underholdning, andagt og smørrebrød. Se
minariesamfundet, der også udgav et kva r
talsskrift, kunne gennem en lang årrække ar
bejde på basis af en høj organisationspro
cent, og den særl ige mødekultur var i funkti
on til omkring 1970. 

I 1958 opgav man navnet »KFUMs Semi
narium« ti l fordel for »Frederiksberg Semi
narium« . Oprindelig var det »KFUMs Cen
tralforening«, der var forstanderen s primære 
samarbejdspartner, men KFUMs indflydelse 
blev i efterkrigstiden reduceret til fordel for 
Frederiksberg Kommune. Forholdet kunne 
iagttages allerede i 196 1, hvor Aage Nørfelt 
for lod sin rektorstilling for at bl ive skoledi
rektør på Frederiksberg. Bestyrelsen, der si
den 1919 havde været selvsupplerende, blev 
i 1964 reduceret til et repræsentantskab på 
25 medlemmer, og Frederiksberg kommu
nalbes tyrelse fik to af de syv pladser i den 
slankede bestyre lse. Antallet af unge, der 
blev rekrUlteret fra kirkelige kredse, var nu 
faldende, og i 1964 anslog rektor Frants 
Hansen, al kun 40% af de studerende kom 
fra ungdomsarbejdet, især de uniformerede 
korps. Mødepligten forsvandt med 1966-10-
ven, og det svækkede seminariekul turen. 
Lovgivningens bes temmelser »atomisere
de« miljøet, og hverdagen blev mindre over
skuelig. Antallet af lærerstuderende steg og 
steg, og den gamle skik at håndplukke leder
ne - dvs. ansætte uden opslag - måtte opgi
ves. Ledelse blev mere og mere et admini
strativt an liggende, og mulighederne for at 
sælle et retningspræg på de studerende for
svandt. 

Tage Kampmanns forfatterskab er uom
gængeligt for alle, der interesserer sig for 
læreruddannelsens historie, og derfor kunne 
Frederi ksberg Seminarium ikke have fundet 
en mere kyndig forfatter. Som dreven skri
bent bortvælger Kampmann den personalhi 
storiske tilgang - der er almindelig i jubi-

læumsskrifter - og giver i stedet en mere ge
nerel fremsti lling af de særlige forhold, der 
har påvirket uddannelsen af danske lærere. 
(Det betyder imidlertid også, at han stort set 
undlader at gå i detaljer der, hvor han som 
tid ligere elev, lærer, organisations- og em
bedsmand har et førstehåndskendskab). Der
for er det lille jubilæumsskrift også interes
sant for de læsere, der ikke er dimitteret fra 
Frederiksberg Seminarium. Kampmann 
frem lægger en række iagttagelser - kulturhi · 
storiske, pædagogiske og pol itiske - der il 
lustrerer og forklarer de mange forandringer 
på semi narieområdel, og han benytter sit 
enestående overblik til at slå ned på de små 
ændringer i miljøet, der fik blivende konse
kvenser for Frederiksberg Seminarium. Her 
er ingen nostalgi. Læseren får god besked, 
knapt og præcist formuleret. 

SØren Ehlers 

Industrious Children. Work and Child
hood in the Nordie Countries 1850-1990, 
Udg. a/ Ning de Caninck-Smith og Ellen 
Schrumpf Odense Universitets/ar/ag, 1999. 
211 sider. 250 kr. 

Dette bind om børnearbejde og dets afvik
ling i moderne tid består af syv artikJer, to 
om henholdsvis Norge og Sverige og en om 
hvert af de øvrige nordiske lande: Danmark, 
Finland og Island. Arbejdet er bekostet af en 
treogethalvt-årig bevilling fra Det Nordiske 
Forskningsråd for humaniora. 

Den mest nærliggende tese om børnear
bejde er naturligvis den gængse elendig
hedstese, som sender historikeren på jagt ef
ter de mest miserable eksempler på gusten 
udnyttelse af de små, sagesløse stakler. Vi 
kender den især fra skildringer af engelske 
slumområder med børn i pjalter på teksti lfa
brikker, hvor små bømefingre kunne komme 
ind i kringelkrogede spindemaskiner, der 
ikke havde plads til granvoksne næver, eller 
i kulmineskakter, der var så snævre, at kun 
små børnekroppe kunne passere igennem. 
Det sparede fabrikanter og mineejere for 
omkostni nger, og det påfØrte børnene syg
domme og forkrøbling. I elendighedstesen 
ses skolen som frelseren, der som en lysende 
engel svævede ned på scenen og skubbede 
kynikerne ud i sidekulissens mørke. Fra nu 
af skulle børn oplyses, og de små væseners 
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fysik skulle skånes. Børn skulle have lov til 
at være børn. Voksne kunne de tidsnok bli
ve. Først skolegang, så arbejde .. 

Det er velgørende at de syv nordiske hi
storikere forsøger at anlægge et andet syn på 
at arbejde i barndommen. Nuanceringen 
skyldes ikke mindst, at Europa her før årtu
sindskiftet - måske som en overreaktion for
anledigel af børnearbejdeLS ilde ry i den hi 
slOriske bevidsthed - er havnet i den modsat
le grøft. Nu er børnearbejde forbudt. Del er 
ulovligt for l3-årige at bringe aviser ud et 
par timer efter skoletid. Det er ikke mindst 
børnene selv, der protesterer mod, at de 
voksne formyndere fastholder dem i en ku
vøseti lstand, altimens de selv meget hellere 
vi lljene de penge, der skal lil for al begå sig 
i ungdomskulturens begyndende forbruge
risme. Hvor børn tidligere blev tvunget til at 
være voksne, før de blev unge, bliver unge 
mennesker nu tvunget eller tilskyndet til at 
leve som fuldt forsørgede børn længe efter, 
at de er blevet voksne. Det er uddannelses
kulturens skyld. 

Konkurrencen mellem uddannelse og ar
bejde har fået en klar vinder. Hvad der for et 
par århundreder siden begyndte med deltids
skoling hver anden dag eller hvert halvår 
indlil 14-årsalderen, beslaglægger nu på fuld 
tid en tredjedel af menneskers samlede li vs
længde. Med denne konstatering er det op
lagt, at man ikke kan forstå et hak af moder
ne skolehistorie uden al se uddannelse i lyset 
af arbejde. l en større samfundsmæssig kon
tekst.. ... som det hedder. Det er det forfatter
ne her forfriskende forsøger. Og straks i den 
første artikel konkluderer Bengt Sandin, at 
indførelsen af obligalOrisk skoleundervis
ning for børn ikke havde humanistiske moti
ver (s. 43). 

I Ellen Schrumpfs artikel er der ingen mo
ralsk forargelse over børnearbejde, men der
imod en hang til at se det som en konstruktiv 
faktor i socialisationsprocessen. At godt 
13.000 13-14-årige norske børn omkring 
1875 arbejdede som ljeneSledrenge og -pi
ger, e ller som hyrder eller malkepiger, eller 
til søs eller i miner, eller i tændstikfabrikker 
og på savmøller ses som led i den opvoksen
de generations rolleindlæring og integration 
i familie- og samfundslivel. Børnene tjente 
godl, fuldl ud lilstrækkeligl lil al kunne for
sørge sig selv eller bidrage væsentligt til fa-
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miliens økonomi . Deres indsats gjorde en 
forskel, sikrede dem status og styrkede deres 
selvrespekt. Der var intet der tydede på, at ti 
timers dagligt arbejde generede skolen. 
Tværtimod. Skolen lagde undervisningen 
således til rette, at den ikke karambolerede 
med børnearbejdet, og skolelærerne fandt 
denne ordning udmærket. Når bømearbej
dets omfang en generation senere tog af, mi
stede børnene økonomisk betydning og der
med social anseelse. Skal man tro Ellen 
Schrumpf er der kun få af hendes kilder, der 
hareelIerer over børnearbejdets sundheds
skadelige virkninger. Tværtimod. Udendørs· 
arbejde var sundere end indendørsterperi. 
En stilling som skoleelev var ikke til megen 
gavn for familieøkonomi en. Den fjernede en 
hjælpende hånd og gav ingen stalus. 

Dog kn iber del for Schrumpf med al op
retle dette rosenrøde billede af børnearbejdet 
uden forbehold. Var der ingen børn som var 
tvunget til at arbejde af nød? Hvorfor fu lgte 
hvert femte af arbejderklassens børn i hæle
ne på deres forældre til arbejdspladsen, når 
funktionærens børn ikke hjalp farmand på 
kontorel, men gik i skole? Denne forskel må 
dog skyldes en vis form for socioøkonomisk 
tvang, som ikke kan bortforklares med kul 
turelle værdier eller mental ite. 

De øvrige forfattere søger også at undgå 
elendighedstesens fri stelser, men ikke med 
så diametralt modsatte synspunkter som 
Schrumpf. de Coninck-S milh skildrer for
holdet mellem arbejde og skole som en in
teressekonflikt mellem skolens personale og 
arbejdsgiverinteresser, hvor hjemmets øko
nomi bestemmer forældrenes holdning. 
Hendes empi riske materiale er Københavns 
mælkedrenge lige efter århundredskiftet og 
besættelsestidens tørvegravning på landet. 
Det er to spændende cases, der begge viser, 
at myndighedernes regulering af børnearbej
det gav førsteprioritet til familieøkonomien 
på bekostning af børnenes uddannelse. Sko
legang blev indrettet efter arbejdsmarkedets 
behov, og lovgiverne veg tilbage for at blan
de sig i forældremyndigheden. Alle børns 
adgang til fuldtidsundervisning blev først 
gennemført, da de små væsener kunne und
væres på arbejdsmarkedet, først i byerne i 
mellemkrigstiden og senere på landet, fak· 
lisk fØrsl i 1950' erne. 

Børnearbejde i hjemmet - i landbrugs- og 



håndværkerfamilier, i mindre detailforret
ninger - og husl igt arbejde som madlavning, 
vask og rengøring, børnepasning osv. optræ
der ikke i statistikkerne. Det var ikke lønar
bejde. Alligevel har det spillet og spi ller for
mentlig stadig en stor og fleksibel rolle for 
den samlede families økonomi og trivsel. 
Del har også stor betydning for rolleind
læring og socialisation. Hvis man udeluk
kende definerer børnearbejde som lønnet ar
bejde for fremmede arbejdsgivere (det der er 
stat istikker over) falter man kun en del af 
barndommens historie. Olbf Gardarsd6ttirs 
artikkel om Islands fiskei ndustrier og Anne 
Solbergs om Nordnorges inddrager disse 
perspektiver som et nødvendigt supplement 
ti l de øvrige. Sidstnævnte forfatter kan ikke 
bare sig for at fremhæve, at piger ifølge en 
undersøgelse yder en større arbejdsindsats i 
hjemmet end voksne mænd. Men det er vel 
ikke så mærkværdigt. Pirjo Markkalas un
dersøgelse af pigers lønarbejde i Tammer
fors' tekstilindustri omkring århundredskif
tet viser bl.a., al når piger udførte fabriksar
bejde (og gik på fabriksskole) havde de 
færre pligter i hjemmet end de piger i andre 
byer, hvor der ikke var børnebeskæftigelse. 

Mats Sjbbergs artikel om svenske forhold 
på landet mellem 1850 og 1950 forsøger at 
inddrage andet kildemateriale end de offent
lige statistikker, f.eks. interviews og erin
dringer. Herved træder de ellers anonyme 
børn ud af hi storiens tåger og bliver indivi
duelle skæbner. Det er en lovende synsvin
kel, men desværre kan materialet ikke opfyl
de forventningerne. Dertil er det trods alt for 
spinkelt, og forfatterens common-sense-ag
tige slutninger går langt videre, end materia
let tillader. 

Artiklerne virker ikke koordinerel. Skal 
der udføres sammenlignende studier mellem 
børnearbejdets historiske udvikling i de nor
diske lande, må læseren selv tage fal. l nog
le få ti lfælde skæver forfatterne selv til ud
vikJingen i nabolandene, f.eks. citerer 
Schrumpf en kilde, der refererer til en dansk 
undersøgelse fra 1908 (s. 62, som også næv
nes af Sjbberg, s. 11 3 og 126), men hvad den 
går ud på, får vi ikke at vide. Og den optræ
der ikke i de Coninck-Smiths artikel. 

Som på så mange andre felter råder de 
nordi ske lande over noget af Verdens bedste 

statistiske materiale, og det er derfor en vel
begrundet hensigt at ville stille forskningsre
sultaterne til rådighed for udlandet - ikke 
mindst fordi børnearbejde stadig florerer i 
de fleste udvikl ingslande. Men det vi lle 
være endnu bedre, hvis udgiverne beherske
de engelsk eller erkendte, at de ikke gør det 
og derfor overlod opgaven ti l kyndige over
sættere. For som de professionelle oversæt
tere skriver i deres annoncer: hvorfor publi
cere god forsk ning på dårligt engelsk? Bør
nearbejde oversættes f.eks. ved child labour 
s. 133 , 152 (korrekt), ehildren's work s. 129, 
153 (forståeligt), ehi ldren work s. 143,144, 
147 (forkert) . Hvorfor staves Working Class 
og Work School konsekvent med stort? 
Nogle sætninger er komplet uforståelige, 
f.eks. 'Then as now it was universally ac
cepted as a fundamental truth that the child 
was the father of the man and the mother af 
the woman, and thal the child af today carri
ed wi thin it tomorrow's future ' (s.48). Enten 
er dette komplet uforståeligt, eller også er 
der tale om et skjult - og forvansket - ci tat 
fra W. Wordsworth 's 'My Heart Leaps Up' 
(1802, 1807) også brugt som epigram til 
hans 'Ode' (1807), men her hedder det 'The 
Child is Father of the Man', hvilket betyder, 
at manden bærer barndommens naturople
velser i sig, og det er noget helt andet end ar
tiklens banale eftersætning om, al nutidens 
børn udgør fremtidens samfund. 

De fl este anvendte engelske ord kan gan
ske vist slås op i en ordbog, men det er ikke 
tilstrækkeligt til at gøre dem til gode og for
ståeli ge sætninger. Ti l mine sure opstød bør 
dog føjes, at nogle forfattere skriver udmær
ket. Desværre har man heller ikke læst or
dentlig korrektur på bogen som helhed. Det 
viser de mange sjuskefejl. Det morsomme 
rim i linien 'Pasteur, Pasteur, den mælk er 
sur ' går tabt i oversættelsen. Den grafiske fi
gur s. 131 er uforståelig, og på s. 151 mang
ler den tredje kurve. 

De syv forfattere har fat i mange nye 
synsvinkler, og artik lerne er hver for sig 
spændende læsning. Men bortset fra, at de 
alle handler om børnearbejde, er deres pro
blemstillinger alt for usammenhængende til , 
al bogen danner en helhed. Og så mangler 
den finish. 

Dan Ch . Christensen 
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