
Anmeldelser 
Førslevdegnens optegnelser. Optegnelses· 
bog for degnen Anders Jensen Kier 1667· 
1693. Af Margit Mogensen og Niels W. 
Bruun. 
Lalldbohistorisk Selskab 1998. 208 sider. 

Det er sjældent, at vi kommer tæt på livet af 
landbosamfundets aktører så tidligt som i 
1600-tallet. De bondedagbøger og regn
skabsoptegnelser som findes fra denne tid , 
stammer næsten udelukkende fra Sønderjyl
land. Gennem udgivelsen af denne optegnel
sesbog, får vi nu for første gang lejlighed til 
gennem et par årtier i 1600-tallelS slutning at 
føl ge med i en sjællandsk degns regnskabs
optegneiser og nedskrevne bønner, bibelci· 
tater, ordsprog, bryllupslykØnskninger, la
tinske talemåder elC. samt afskrifter af em· 
bedsbreve fra myndighederne. Gennem del
te brogede optegnelsesmateriale gives nye 
brikker til billedet af livet i degneboligen og 
af degnens funktion i landbosamfundet i 
Danmark nord for K ongeåen. 

Optegnelsesbogen udgives i fornemt ud
styr. Den er indbundet med et flot farvelagt 
vcj kort over Faersløv fra 1796 på forsiden. 
Teksten gengives på kraftigt glittet papir og 
har mange illustrationer, en del af dem i far
ver. Optegnelsesbogen har person- og sted
register samt en ordforklaring på specifikke 
udtryk i tiden. Her kan vi læse, at f.eks. en 
gie/ding er et kastreret handyr, en hoffued
stol er el hoved lagen på hesten, at fading er 
en vognbund eller hele overdelen af en vogn 
etc. De landbrugsfaglige udtryk er mange og 
er med til at skabe det indtryk, som efter
hånden udkrystalliserer sig ved læsning: 
indtrykket af degnen Anders Jensen Kier 
som bonde. 

I den fyldige indledning giver Margit Mo
gensen læseren god hjælp til at forstå tidens 
landbrug. husholdning og økonomi. Her kan 
vi læse om kvæghold og høstudbytte, men 
også Om det religiøse univers som omgav 
degnen, og om den ydre verden og livet i 
Førslev syd for Ringsted på 1600-tallet, 
hvor bl.a. begivenheder, som arrestationen 
af Griffenfeld og kong Frederik II1s død i 
1670, gjorde stærkt indtryk på Anders 

Jensen Kier og formentlig også på lokalbe
folkningen. 

I indledningen omtales udgivelsespIincip
perne. Optegnelserne er så vidt mul igt gen
gi vet ord- og bogstavret. Derved er degnens 
inkonsekvente brug af store og små bogsta
ver bibeholdt, hvilket må glæde enhver for
sker af dansk sprogudvikling. Teksten giver 
læseren en klar atmosfære af 1600-tal og af 
dialektal tone. F.eks. staver Anders Jensen 
Kier byen Næstved konsekvent som Nesfed, 
selvom navnet allerede i middelalderen hed 
Næstweth. Her synes man at høre degnens 
dialektale udtalelse. Mange forkortel ser er 
opløs te og tegnsætningen er tilnærmet nuti
den. Det gør afgjort læsningen lettere. 

Udgiverne har med sikker hånd dechifre
ret optegnelsesbogens mange gange vanske
ligt tilgængelige notater med mange forkor
telser, tidsspecifikke begreber og udtryks
måder. Som forordet viser, har de haft hjælp 
af mange specialister, bl.a. Bjarne Stoklund, 
som har været til synsførende med tydningen 
og tolkningen af den danske tekst. Tolknin
gen af den latinske tekst er sket med bistand 
fra lektor Fritz Saaby Pedersen. På sidel3S 
gengives et uddrag af optegnelsesbogen, og 
på den modsane side kan vi følge transskri
beringen. Den eneste lille pip, som kan 
gøres til oversættelsen her, er på linje 7 
s. 139, hvor der må stå 23 Apr. Ikke 2 3 Apr. 
Det er yderst få gange, at udgiverne har måt
tet opgive at tyde teksten, som det sker på 
side 127, hvor man ikke kan tyde forkortel
sen Sf. ved opgivelse af mål for forskellige 
korn typer. Her har læseren derfor frit spi l for 
egne fortolk ninger, hvilket kan være helt 
pædagogisk for at vedligeholde interessen 
ved læsning af de mange dagbogsnotater. 
Anmelderens bud er, at i sf. kunne betyde i 
strå - I tr.6.N(eg) i st(traa)- altså korn som 
endnu ikke er høstet og står ude på marken? 

Degnen afskriver en hel del breve fra 
myndighederne. Når degnen afskriver breve, 
som findes i Danske Kancellis brevbøger i 
Rigsarkivet, er de kun omtalt med deres 
overskrift og evl. et resume. Derimod er 
bispe- og provstebreve, som ikke findes be
varet i original, gengivet i sin helhed in toto, 
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som udgiverne udtrykker del. Denne udgi
velsespraksis, som ved første øjekast synes 
noget selektiv, kommer på ingen måde til at 
dominere udgivelsen, da de fleste breve sy
nes gengivet i deres helhed. Derimod fore
kommer det mig noget uklart, hvorfor en del 
breve, som oversættes fra latin til dansk gen
gives i datidsdansk og andre i nutidsdansk 
form (f.eks. Fol. Slog 52 på side 68 f i den 
danske tekst og side 172 i den latinske). 

En lignende fremgangsmåde er valgt ved 
gengivelse af degnens afskrifter fra specielt 
Ciceros taler. Sådanne tekster er ikke gengi~ 
vel i denne udgave, oplyser udgiverne. Det 
betyder, at de læsere, som ikke gør sig den 
ulejlighed at opsøge udgivelser med Ciceros 
taler heller ikke får oplyst indholdet i de ta
ler, som netop faldt i degnen Anders Jensen 
Kiers smag. Heller ikke degnens afskrifter 
af et i samtiden udgiven skrift om elegante 
talemader er medtaget: Thomas Bangs Epit~ 
orne Elegantiarum syntaxeos Laillæ ex ob~ 
servationibus Philologicis Bangii, (Fol. 91 
b-I06 r). I de nævne tilfælde må udgiverne 
være gået på kompromis for at holde udgif
terne nede. Som grundlag for forskning er 
fremgangsmåden heIL forsvarlig, men som 
formidling til den historisk interesserede al
menhed synes den noget selektiv. For at give 
et helhedsindtryk af degnens dannelsesmæs~ 
sige ballast kunne sådanne afskrifter for
slags vis have været trykt i petit eller placeret 
som tillæg. 

En degnedagbog må være en del af et reli
giøst univers og dermed vi l den vise os deg~ 
ncns dannelsesmæssige baggrund. Man kan 
da også som læser se ind i en religiøs verden 
i degneboligen, som på en gang synes tids
specifik og alligevel konstant over årtier. 
Den må som nævnt stykkes sammen af de 
korte, usanunenhængende sentenser, salmer, 
bønner m.v. Her kommer udgiverne os til 
god hjælp. Mange salmecitater er præciseret 
og sat ind i deres sammenhæng, ligesom 
mange bønner er fundet frem fra datidens 
udgivelser, som f. eks. Hans Chr. Sthens bog: 
En liden Vandrebog, som første gang tryktes 
i 1589, og som er genudgivet i 1994. 

Anders Jensen Kiel' var en sprogkyndig 
mand. Citaterne veksler mellem dansk, tysk 
og latin. De mange ordsproglignende citater, 
som han har han samlet , har han formentlig 
skullet bruge i sine taler og i gejstlige fon'et-
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ninger, f.eks . i degnelæsninger i landsbyer
ne. Sådanne citater kunne være: f.eks.: Alt 
med Gud og intet uden Ham, Gud ver mig 
SYllder Nadig i Chr(ist)o Jesu, Bede Glid os 
sin Naade Sende . Del er slående, at mange 
af citaterne er gammeltestamentlige, fra den 
såkaldte visdomslitteratur. Således [orekom~ 
mer en hel del citater fra Sirak og Salomon, 
både citater som udgiverne har været op
mærksomme på stammer herfra og andre. 
Udgiverne skriver, at et grundigere studium 
af de religiøse tekstdele end den, der er fore
taget, vil kunne afsløre flere bibelcitater. Det 
har de givetvis ret i. Det er ikke sikkert , at 
degnen havde en bibeludgave som forlæg 
for sine notater. Der er mærkeligt nok ikke 
noteret udgifter til bøger i regnskabsopteg~ 
nelserne eller i skifteforretningen efter ko
nens død. Åndelige skrifter beregnet for den 
jævne mand kan have været tilstrækkeligt 
som Jensen Kiers inspirationskilde. Enkelte 
grove og erotisk stemte talemåder om kvin
der er også noteret, som f.eks .: »Når nøden 
bliver gylden, når den unge jomfrue får 
kønshår, så vil nøden knækkes, så vil pigen 
knæppes«, eller: »Een hane er nok til 15 
høner men 15 mænd er næppe nok til en 
kvinde«. I hvilke sammenhænge sådanne ta~ 
lemAder skulle bruges, kan man kun gisne 
om. Udgiverne har under det sidste citat be
roligende tilføjet: »der sigtes til de prostitue
rede«. 

De mange udtryk, der vedrører kreatur
hold, hestekørsel, såning af forskellige area
ler og høstning af korn etc., taler som nævnt 
deres tydelige sprog om, at degnens primære 
interesser er bondehusholdning. Nok skrev 
Anders Jensen Kier embedsbreve af, ordne
de gejstlige forretninger, men del ser ud til al 
være en beskæftigelse, som han opretholdl 
ved siden af det egentl ige, som havde med 
jord og kreaturhold at gøre, og som skabte 
økonomisk grundlag for hans livsform. An
ders Jensen Kier må have været en af lands
byens økonomiske støtter. Det fremgår af de 
lån, han gennem årene tilbyder- og de panter 
og betalingsordninger, som findes optegnet i 
dagbogen, og som viser, at han havde god 
forretningssans. Dagbogen har her fungeret 
som en slags kvitteringsbog. 

En ting kan undre ved de årlige regn
skabsnotater. Degnen specificerer ikke, hvad 
han får ind hvert år i degnetrave, offer og ac~ 



eidenser af befolkningen. Han må have haft 
en temmelig fast indtægt i naturalier, men 
det fremgår ikke af dagbogen. Degnen nole
rer derimod, hvilke udgifter han har til 
såning og høstning af sine jorde og arbejds
løn til smed, tømrer, skrædder og andre, li 
gesom han noterer sine og hustruens indkøb 
i København, Køge og Næstved. Han note
rer også de heste og andre dyr han sælger, og 
den skal han skaL betale for sig og sit hus. 
Man kan se, at han og hustruen er temmelig 
veLbeslåede. Han sætter søLv på sin kæp og 
indkøber sølvspænder til skoene. Hustruen 
har råd tiL al købe både sølv liL hjemmet og 
slof lil tøj , som en skrædder får liL opgave at 
sy. Gaver til familiemedlemmer noteres, og 
de kan beslå af kostbart søLvtøj. 

Hvem var da Anders Jensen Kier? Margit 
Mogensen fortæller i indledningen, at udgi
verne har haft store vanskeligheder med at 
finde hans persondata, og har måttet give op 
over for både hans forhi slOrie og hans efter
historie. Han oplyser intet om sin egen bag
grund endsige sin fødselsdato. Latiniserin
gen af hans navn, Alburgensis, kunne dog 
tyde på at han stammer fra Ålborg. Opteg
nelsesbogen oplyser, at han blev trolovet i 
St. Petri tyske kirke i 1665 med en kvinde 
fra Flensborg. To år senere blev de gift i Før
slev og Anders Jensen Kier indsat i degne
embedet. Han var da studiosus - det vil sige 
på vej gennem et akademisk studium. Det 
var en almindelig udvikling for en student, 
som ønskede at indgå ægteskab, og der var 
en vis tradition i familien for at være degn. 
Således var en bror degn i et af nabosogne
ne. Der er ikke noteret børnefødsler i ægte
skabet Fra andre kilder vides, at Kier et år 
efter hustruens død i 170 l blev afsat fra deg
neembedet og måtte stå åbent til skrifte i kir
ken, fordi han havde stået i forhoLd til sin 
tjenestepige endnu medens hustruen levede. 
Herefter er kilderne tavse. En tri st afslutning 
på 35 års degneembede. 

Optegnelsesbogen giver som vist et væld 
af Landbrugsfaglige oplysninger og en del 
religiøst prægede, men ingen vedrørende 
hans undervisning af egnens børn og unge. 
OptegneLsesbogen er med udgivernes hjælp 
blevet et vigtigt tidsdokument, som slår fast, 
hvor tæt på bondebefolkningen en degn kun
ne befinde sig, når han formåede at veksle 
mellem kirketjeneste og landbrug, som An-

ders Jensen Kier. Der hviler ikke el Hol
bergsk latterligt lys over Førslevdegnen, 
dertil var han altfor sprogkyndig og fyldt 
med antik Lærdom og besad dygtighed i øko
nomiske sager. Tværtimod må man formo
de, at der har stået en vis respekt om ham på 
egnen - som en bonde blandt bønder, i hvert 
tiLfæLde så længe optegneLsesbogen bLev 
ført. 

For JokalhislOrikere, landbohistorikere, 
kirkehistorikere, etnologer og sprogforskere 
er der meget stof at hente iFørslevdegnens 
optegnelsesbog. For uddannelseshistorikere 
er der stadig et arbejde, der venter på at bli
ve gjort - at se nærmere på de afskrifter, som 
ikke er medtaget i denne udgave og sætte 
dem i forbindel se med degnens ordsprog, bi
belcitater, salmer etc. Her findes inspiration 
til en artikel i Uddannelseshistorie. 

Ingrid Markussen 

Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807, Ved 
Christian Larsen. 
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk 
Historie. 1999. 505 sider. 300 kr. 

Kildeskriftselskabet skaL have både tak og 
ros for den fornemme udgivelse af Biskop 
Balles Visiatsbog 1799-1807. Netop denne 
visitatsbog er en fundamental ki lde til dansk 
skolehistorie. Ingen anden dansk kirkemand 
har været en så flittig visitalOr som biskop 
Balle. Han visiterede Sjællands stift igen
nem 5 gange i løbet af sin embedsperiode. 
Det er på de to sidste visitatsrejser vi nu får 
lejLighed til at føLge Balle. Vi rejser med 
ham fra sogn til sogn, fra kirke til kirke og 
fra skoLe til skoLe hver dag fra april/maj tiL 
oktober måned igennem 8 år og må impone
res over hans - og udgiverens- arbejds
præstation 

Visitatsbogen 
Visitatsbogen består af 505 trykte sider med 
dagbogsoptegnelser. Originalen opbevares i 
det sjællandske Landsarkiv og består af 364 
sider i folio. Sjældent får læseren så meget 
for sine penge, som de 300 kr. denne kilde
samling koster! Ja. man må faktisk betragte 
den som en gave til den skolehistoriske 
forskning. Bogen, der er indbunden, har be
hageLigt store tryktyper på god papirkvalitet. 
Den er forsynet med person- og stedregister, 
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en uddybende indledning som svarer til ud
givelsens format i øvrigt, og bl.a. omhandler 
tidens religiøse trender generelt og Balles 
religiøse ståsted specielt samt et tillæg i 
form af Balles visitatsbog fra hans tur til 
Bornholm i året 1802. Tillægget forekom
mer mig at være noget malplaceret, idet man 
efter endt læsning kronologisk forflytter sig 
fra 1807 tilbage til året 1802. Det er lidt af et 
antiklimaks og synd for Bornholm. Beret
ningen kunne have været placeret under året 
1802. 

Christian Larsen, som har transkriberet de 
mange hundrede siders gotisk håndskrift, 
har udført sit arbejde med stor akkuratesse 
Teksten er gengivet ord- og bogstavret; 
tegnsætningen er noget moderniseret. En
kelte ord og sætninger har yæret umulige at 
tyde - dette angives i parentes. På trods af 
det omfangsrige arkivmateriale forekommer 
det yderst sjældent, at udgiveren har måttet 
opgive. Når man efter endt læsning lukker 
bogen sammen om den kirkepolitiske prak
sis og den skoleudvikling, som klart afteg
ner sig gennem Balles visitatser i løbet af få 
men på skoleområdet nyskabende år, så sid
der man tilbage med en undren over, at den
ne udgivelse ikke er kommet tidligere. 
Hvordan har vi kunnet undvære den? 

Historikere, som har arbejdet med skolens 
historie i 1700-tallcl$ sidste og 1800-tallets 
første årti, har kunnet stifte bekendtskab 
med biskop Balles visitats bog og hans visi
tatsindberetninger i form af arkivalier i de 
offentlige arkiver. Men næppe nogen forsker 
læser samtlige visitatser igennem i den 
håndskrevne form, de befinder sig i. Man er 
nødt til at vælge de lokaliteter man arbejder 
med, eIler tage et skønsomt udvalg af lokali
teter over et antal år, for at danne sig et ind
tryk af de informationer, som gemmer sig i 
det omfangsrige materiale. Når vi nu kan 
følge Balles visitats bemærkninger to gange 
endda - gennem samtlige sogne, kirker og 
skoler - skaber dette et anderledes massivt 
helhedsindtryk af Balles holdninger og ad
ministrative praksis, af lokale differencer og 
udviklingstendenser såvel i børns indlæring 
som i præsters og læreres undervisning. Det 
vil kunne give anledning til ny forskning i 
skolehistorie, kirkehistorie og lokalhistorie. 

Biskop Balles kirke- og skolevisitatser 
findes som nævnt udtrykt i to forskellige t y-
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per af ki lder: i visitatsbogen, som var Balles 
interne notater efter endt visitation i kirke og 
skole og i visitatsindberetningerne, som han 
senere sendte ind til Danske Kancelli på 
baggrund af sine notater. Som Christian Lar~ 
sen skriver, så lugede Balle som regel ud l 

sine mest spontane mishagsytringer, inden 
han sendte indberetningen til myndigheder~ 
ne. Udtryk som f.eks.: »)Degnen er en ussel 
stymper«. »Skoleholderen er en gebreklig 
og hidsig mand.« »Han er et dumt og stolt 
Menneske, som bestiller intet, men giør kun 
Fortred,« etc., blev erstattet med mildere ud
tryk for ikke at give et alt for mørkt billede 
af situationen. 

Det er visitalsbogen, som her foreligger i 
trykt form. Christian Larsen har også tran
skriberet de visitatsindberetninger, som fin
des bevaret i arkiverne fra biskop Balles 
hånd. De er endnu ikke gået i trykken. De 
omhandler en tidligere periode og dækker 
årene fra 1783 til 1793. Indtil de udkommer, 
kan vi glæde os over at kunne fordybe os i 
Balles oplevelser i perioden 1799-1807. 

Visitatsbogen viser os Balles umiddelbare 
indtryk af sine oplevelser. De er både detal
jerede og spontane. Han har ved enkelte 
tilfælde ligefrem noteret navne på fremra
gende dygtige bØrn og unge, eller på enkel
te, der var så mådelige til kirkevisitatser, at 
de måtte gøre konfirmationslæsningen om 
igen for at få lov ti l at komme til alters, lige
som han ved hver kirkevisitats gengiver de 
bibelsteder, som lå til grund for præsternes 
prædikener. Enten har Balle haft usædvanlig 
god hukommelse eller også har han nedteg
net navne og indtryk umiddelbart efter hver 
visitats - måske på grundlag af hastigt ned
fældede notater under selve visitatsen. No
gen gange noterer Balle, at han ikke husker 
navnet på den, han ønsker at rose og rise 
specielt. Det tyder på, at han havde forladt 
stedet, før han skrev i visitatsbogen, så han 
ikke længere kunne spørge præsten eller 
læreren. Mest sandsynligt er vel , at han orD 
aftenen før han gik til sengs, sørgede for at 
fæstne dagens indtryk i dagbogens form. . 

Som regel beSØgte Balle den første dag 1 

hvert sogn præstegården tidligt om morge
nen for at inspicere embedsbøgerne. Deref
ter tog han over i kirken for at overhøre d~n 
voksne (ugifte) ungdom og de senest konflr
merede samt sognets samlede skoleungdom. 



speciel t dem som snart skulle indstille sig til 
konfirmation. Det kunne tage op mod fem ti
mer at nå samtlige børn og unge igennem. 
Om eftermiddagen fortsatte han visi tatsen i 
en af sognets skoler, hvor han gennem nogle 
timer overhørte skolebørn i alle aldre. Det 
var ofte aften, inden han vendte tilbage til 
præstegården eller drog videre med bestilt 
hestevogn 

Del var ikke del enkeile barn, der fik ka
rakter ved hans visitatser. Balles kontrol 
gjaldt kirkens og skolens lærere. Derfor fik 
skolerne karakter som sognets gode-, mi d
delgode eller mådelige skoler, og lærerne 
karakter som agtværdig, skikkelig, etc. 

Unden1is1Iillgen 
f\1an kan tydeligt udlæse en rivende udvik
ling i skolevæsenets udformning i løbet af 
de 8 år, bogen dækker. Til al begynde med 
drejede visitatsen sig om indlæring af Lu
thers lille katekismus og Pontoppidans For
klaring eller Balles egen Lærebog samt den 
nye psalmebog, som Balle havde været med 
til at udgive. Efterhånden forsvinder Pon
loppidans Forklaring fra både skole og kirke. 
Metoden er katekisering over udenadslært 
stof. Her var Balle ubønhørlig og revsede tit 
de seminarieuddannede lærere for ikke at 
drive tilstrækkelig på med udenadslæren. 
Hvis børnene ikke havde lært noget udenad, 
men kun havde ræsonneret fornuftigtsmæs
sigt over teksterne, ville de ikke have begre
ber at hænge en fri samtale op på, mente 
Balle; han kritiserede hvis børnene kun sva
rede ja eller nej på hans opklarende spørgs
mål. De kunne ikke føre en samtale om det, 
de havde lært. På den anden side viser hans 
visitatser klart, at børnene ikke skulle lære at 
remse teksterne op uden eftertanke. Et godt 
begreb var noget, han efterlyste hos hvert 
eneste barn. 

Læseindlæringen var det næste, BalJe ek
saminerede i. Det er overraskende at se, 
hvor stor vægl Balle lige fra slarten lægger 
på en god undervisning i »boglæsning«. 
Kravene til boglæsningen stiger kraftigt i 
perioden i takt med den moderne pædago
giks udvikling. Fag som skrivning med 
skriftlæsning og regning bliver mere og 
mere udbredt - historie, geografi og natur
fag ligeså. 

Lærerne 
De seminaristisk uddannede lærere kommer 
eflerhånden lil al præge billedel mange sle
der, selv om de endnu ikke er mange i tal. 
Men deres kvalifikationer ser ud til at have 
skærpet ambitionerne hos de øvrige lærere. 
For øvrigt er Balle ikke mere imponeret over 
seminarister end over ældre uuddannede 
lærere, som med kraft helt op i alderdom
men underviste børnene, så de kunne gøre 
rede for sloffel og kunne læse. På den anden 
side findes der ikke en generel tendens til at 
miskende de seminarieuddannede. Ofte kan 
Balle give udlryk for krilik af deres tilbøje
lighed til at se bort fra børnenes udenads
lære, men samtidig rose dem for deres gode 
undervisning i øvrigt. 

Skoleforsømmelser 
Det første Balle undersøgte i en skole var 
antallet af børn som var samlet i skolestuen. 
Hvor mange fandtes i skolens journal, og 
hvor mange var mødt frem? Hvorfor ude
blev mange børn til visitatsen - og omvendt 
- hvorfor dukkede der en hel del børn op lil 
visitatsen, som ikke tidligere havde sat deres 
ben i skolen? Enkelte gange forklarer han, at 
forældrene valgte at læse for børnene hjem
me i stedet for at sende dem til en skole, hvis 
en forsømmelig skoleholder ikke havde no
get al byde på, hverken når del drejede sig 
om religionsundervisning eller læseind
læring. Han bebrejdede ikke forældrene i 
sådanne tilfælde, men prøvede på at vej lede 
læreren ved at vise, hvordan man lærte børn 
at stave, at lære udenad, i en fri samtaleform 
kunne få børn til at tænke over det, de havde 
lært og bruge deres forstand - og hvis det 
ikke hjalp, truede han læreren i enrum med 
reprimander af forskellige slags, mundtligt 
og skriflligl, i værsle fald med afskedigelse. 

ModstalId fra forældre 
I periodens senere del kan man mærke en sti 
gende modstand hos forældrene mod at sende 
deres børn i skole så ofte, som myndigheder
ne nu krævede. En af de mest kritisable situa
tioner, som Balle kom ud for, fandt sted i Ord
rup skole i Horns Herred i 1804. Da visitatsen 
skulle begynde kl. 8.30 var ikke el af skolens 
60 børn til stede, selvom læreren aftenen i 
forvejen havde opsøgt forældrene, for at for
lælle dem, al biskoppen skulle komme på vi-
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sitatsbesøg. Balle sendte nu fluks læreren ud 
for at samle så mange børn sammen, som han 
kunne få fat i, og kJ. 9.30 kunne visitatsen be
gynde med 12 børn, hvoraf to var lærerens 
egne. Balle noterede i skolens journal, at han 
ville skrive en indberetning til »høyere Stcd« 
om sagen. Han mener ikke, at det kunne være 
lærerens skyld, idet denne var både fliltig og 
duelig og katekiserede godt. 

Både af denne episode og af mange af Bal
les bemærkninger om børn, som dukkede op 
til visitats uden at høre til nogen skole - kan 
man se, at skolegang endnu i begyndelsen af 
1800-tallet ikke var blevet en indarbejdet ru
tine hos alle forældre. Samtidig bør man vog
te sig for at tage dette eksempel som generelt 
udtryk for kolossale skolevanskeligheder i 
stiftet. Balle giver selvet stærkt regnvejr en 
del af skylden, men peger mærkelig nok ikke 
på det faktum, at visitatsen fandt sted om 
sommeren den 12. juli . (s. 231), hvor børne
ne oftest var fraværende fra skole. 

Faktisk foretager Balle sine skolevisitat
ser netop i den del af året, hvor de større 
skolebørn traditionelt var ude på markarbej
de. Det kan også være en af forklaringerne 
på, at mange børn, som mødte op, ikke hav
de stoffet helt præsent Eksemplet og visi tat
serne i øvrigt viser, hvordan Balle prØver på 
at gennemtvinge en skolegangsordning også 
i sommerhalvåret. Her var det Balle, som 
korn til at trække det korteste strå. Skolelov
givningen fortæller os, at forældrenes mod
stand førte ti l, at hverandendagsundervis
ning og den såkaldte vestjyske skoleordning 
helt frem til 1958 blev den almindelige sko
legangsordning i landdistrikterne. 

De børn, der mødte frem den problemati
ske dag i Ordrup skole, fik på trods af bi
skoppens irettesættelse, gode vidnesbyrd af 
Balle, og modtog alle en præmiebog. Den 
har de så bagefter kunnet vise frem for deres 
kammerater, som kunne græmme sig over 
det, de var gaet glip af! 

Belønningssystemet 
En måde at lokke børnene til skolen på var 
nerop at give de bedste og mest skolesøgen
de børn en præmiebog. Den kunne de få en
ten som belønning for en god indsats eller til 
opmuntring. I det sidste tilfælde blev de 
mindst ringe udvalgte i en skole, hvor nivau
et kunne være nok så lavt. Nogen måtte i 
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hver skole have en præmiebog uanset ni
veauet, mente Balle. I periodens første år 
modtog også lærere præmiebøger- altid den 
samme: Rists Aflviisningerfor Skolemestere 
i de lavere Skoler til deres Embeders rette 
F~relse . overs. ved L. Hasse, 1794. Denne 
lærervejledning var blevet anbefalet af Den 
store Skolekommission. Skikken med at 
præmiere lærerne ser ud til at være forsvun
det omkring århundredskiftet. 

Balles præmiebøger er værd en under
søgelse i sig selv. De blev givet indirekte til 
forældrene, så børnene kunne læse op for 
dem til opbyggelse og til spredning af nytti 
ge kundskaber. Han må have haft et mindre 
bibliotek med sig til hvert sogn. I enkelte 
skoler kunne han komme af med 22-25 
præmiebøger, i andre med kun nogle få. Ikke 
alle bøger var af samme værdi. De dygtigste 
fik en præmiebog af den fineste slags, me
dens særlig små børn, der lige var begyndt at 
læse eller større børn som ikke var helt umu
lige og som burde opmuntres til fastere sko
legang, kunne modtage en af hans små og 
mindre kostbare bøger. Visitatsbogen har en 
fortegnelse over præmiebøgerne, og den vi
ser en skønsom blanding af ældre religiØst 
belOnet litteratur og mere moderne pædago
gisk litteratur som Fr.E. von Rochows Bør
neven og Bone Falch Rønnes læsebøger. 

Balle betalte selv for denne præmiering, 
men han var ikke i tvivl om, at pengene var 
givet godt ud. Både børnene og deres foræl
dre elskede at få tildelt en af hans præmie
bøger. Enkelte mødre, som var tilstede under 
visitationen, kunne ikke lade være med at 
fælde en tåre af glæde, og et barn var så be
gejstret for sin præmiebog, at han det føl
gende år, hvor Balle visiterede i nabosognets 
skole, indfandt sig der blandt skolens øvrige 
børn og sikrede sig en præmiebog tiL Dren
gen fortalte stolt sin biskop, at han agtede at 
indrette et lille bibliotek. 

Øvrige informationer 
Af andre overraskelser, som kan vaskes 
frem af materialet er, at en del kvinder fun
gerede som lærere og lærte børn at læse i 
skolerne, når en ældre eller handicappet 
lærer havde behov for hjælp, eller de lærte 
børnene at læse j deres hjem. Balle udtryk
ker sig aldrig kritisk over for en sådan ord
ning, tværtimod roser han ofte kvinderne for 



god læseundervisning. Også forældrene får 
ofte ros for deres undervisning af børnene. 
når de har erstattet en syg eller uduelig skol
elærer. Helt overraskende har det været at 
se, at der i næsten hver kirke er et eller flere 
store børn, som må læse om, før de kan gå ti l 
alters. Det sker tilmed for unge, der allerede 
er blevet konfirmeret. Deraf kan man slune, 
al deL ikke har været den rene underholdning 
at møde frem til visitals, og man forstår bed
re, hvorfor så mange udeblev. 

Omfanget af bemærkninger ved hver visi
lalS sliger krafligl efter 1804/5. Fra nu af er 
der indført en række ny embedsbøger, som 
skal ses igennem både i kirke og skole. Sam
tidig som fagenes anta l stiger, begynder Bal
le al trænge dybere og dybere ind i de enkel
te fag under sin overhøring. I periodens slut
ning fylder bemærkningerne for hver skole 
derfor langt mere end i periodens begyndelse. 

Jeg har her lagt hovedvægten på skolevi
sitatserne. men også kirkevisitalserne er af 
stor interesse. Her møder man Balles karak
teristik af hver enkelt præsts prædiken og 
evne ti l at messe og katekisere. De rationelle 
præster kan være udmærket klare og tydeli 
ge i deres prædiken, men de får alligevel al
tid en bemærkning med om at de glemte kri 
stendommen. Af andre temaer, som kan hen
tes frem af bogen, er Balles besøg i byernes 
hospitaler og jattighuse. Hver gang spørger 
Balle, om der er noget at klage over - og 
med yderst få undtagelser, får han det sam
me svar - tavshed eller: intct at klage over. 
Interessant er også Balles detaljerede visi tat
ser i byernes latinskoler. Her kan han sætte 
de større elever til aL oversætte den samme 
tekst til både latin, fransk og tysk. Han er 
som regel meget tilfreds med resultatet. 

Efter udgivelsen af Balles visitatsbog vil 
det nu være muligt at kortlægge stiftets 
dækning af præster af den ene eller den an
den observans. ligesom man vil kunne kort
lægge udviklingen indenfor lærerstandens 
uddannelse og kvalifikationer i løbet af peri
oden. Det forekommer mig, at de seminari
stisk uddannede lærere ofte samlede sig i en
kelte sogne, medens andre sogne aldrig så en 
uddannet lærer. Forklaringen på dette kan 
måske gives i en lokal skolehistorisk sam
menhæng. Med visitatsbogen som baggrund 
vil man også have et langt mere solidt 
grundlag end før for at kunne sammenligne 

forskellige landsdeles skoleudvikling. 
Dog må man huske på, at visitatsbogen er 

Balles subjektive vurdcringer. Det mærkes, 
specielt hvor den vurderede præst eller lærer 
er kendt gennem andet kildemateriale. Såle
des får Joachim Junge i Blovster\Jd - som er 
kendt for sin bog om den nordsjællandske 
bondestands karaktertræk - en noget kølig 
omtale og ingen forfremmelse, selvom han 
ha\'de ønsket forflyttelse. Provst Ei ler Ham
mand, som oprettede Brøndbyvester præste
gårdsseminarium og med tiden blev for
mand for skoledirektionen i Københavns 
amt, far nok en pæn omtale for sin evne til at 
prædike. messe og katekisere, men ikke be
mærkninger om den betydning, han må have 
haft for skolevæsenets udvikling, og som 
man derfor kunne forvente af hans nænneste 
overordnede. Her er det de manglende be
mærkninger, man skal lytte til. 

Konkluderende må siges, at visitatsbogen 
er en guldgrube lil al forstå Balles opfattelse 
af sin funktion som forsvarer af kirkens su
pranaturalistisk prægede folkeopdragelse og 
hans aldrig vigende engagement for denne 
funktion. Uanset vurdering af hans teologi
ske orginalitet er man ikke i tvivl om, at Bal
le arbejder i en højere sags tjeneste - ud fra 
en klar opfattelse af at være den, som har 
retten på sin side og derfor pligten til at age
re, som han gør. 

Summa summarum: Vi kan ~}n ske til lyk
ke tilos alle sammen - både udgiver, kilde
skriftselskab og læsere. Her er masser af stof 
til både skolehistorie, faghistorie, lokalhisto
rie, personalhistorie samt kirkehistorie 

Ingrid Markussen 

Erik Jensen: I fordums tid. Fortællinger 
fra de første hundrede år af Lærerhøjsko
lens historie. 
Danmarks Lærerhøjskole. 1999. 316 sider. 
Ekspedition: Danmarks Pædagogiske Uni
versifet. 

Danmarks LærerhØjskole, der regner sin be
gyndelse fra de Monradske kursers etable
ring i 1856, er som bekendl fra I. juli 2000 
en del af Danmarks Pædagogiske Universi
tet. Med stor aktualitetssans har Erik Jensen 
udsendt denne mosaik om Lærerhøjskolens 
første hundrede år, udgivet i institutionens 
sidste år. Det skal nævnes, at forfatteren 
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kender institutionen også indefra - tilknyttet 
siden 1958, i første omgang udldnt fra Un
dervisningsministeriet; fra 1963 til 1989 i 
fast stilling som Lærerhøjskolens admini
strator. Erik Jensen har dog ikke i denne bog 
ønsket at behandle sin egen periode. Herom 
henviser han til bøger af rektorerne Ernst 
Larsen og Harald Torpe, udgivet i 1956 og 
1978; han kunne godt have tilføjet en hen
visning til sin egen kritiske fremstilling af 
spillet mellem Undervisningsministeriet og 
DLH i I 980erne: )) I fordommenes tid« 
(1995), anmeldt i Uddannelseshistorie 1996 
(s. 116-18). 

Erik Jensen, der alt for beskendent kalder 
si n bog for et bidrag til et »kludetæppe« af 
det samlede billede af lærernes videreuddan
nelse gennem hundrede år, har valgt en 
synsvinkel på stoffet, der placerer Lærerhøj
skolen i deL også i dag højst aktuelle spæn
dingsfelt mellem dens relationer til skolen, 
til forskningen og til de lov- og bevillingsgi
vende myndigheder. Med et skarpt blik for 
de centrale problemstillinger i DLH's virke 
og ved et omhyggeligt udvalg af en række 
centrale citater er det lykkedes forfatteren 
nuanceret at portrættere en række af de per
soner, der har været involveret i de første 
hundrede år af Lærerhøjskolens historie, og 
at levendegøre de menneskers visioner og 
arbejdsvilkår, som har vist vej med hensyn 
til læreres ef ter- og videreuddannelse, længe 
før begreber som lifelang education blev en 
del af nutidsdanskerens akti ve ordforråd. 

Bogen er opbygget i 24 afsnit eller med 
forfatterens ord ;;fortællinger« med skyldig 
tribut til den dannelsesdebat, der foregik un
der finanslovens 2. behandling af bl.a. et æn
dringsforslag fra A.F. Tscherning om )}Op
dragelse af Almueskolelærere« (p. 21) i maj 
1850 i den fvrste samling af de første folk e
ting i Danmarkshistorien; blandt deltagerne 
var Grundtvig, Madvig og Monrad. De 24 
afsnit fokuserer på afgørende valg- eller 
konfliktsituationer i den beskrevne periode. 
Periodens forstandere - fra 1944 rektorer -
er blevet portrætteret med forståelse for de 
konflikter, de har skullet løse, fx når bevil
lingerne ikke rakte til oprettelsen af det nød
vendige antal kurser, når lokalesituationen 
var frustrerende, og når de politiske samar
bejdspartnere ikke ville lytte. Efter hvert af
snit er der givet nyttige ;;miniportrætter« af 
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afsnittets hovedaktører med understregning 
af deres betydning for den beskrevne situati
on. 

Centralt i bogen står bl.a. de politiske vil
kår omkring etableringen af de Monradske 
kurser. Her gives gode eksempler på Mon
rads pragmatisme, som bl.a. gav sig udslag i, 
al selvom finanslovsbevillingen var givet til 
21h-årige kurser for købstadslærere, blev en 
stadig stigende del anvendt til kortere 50 m
merferiekurser, som kunne komme mange 
flere ti l gode. Monrads dybtgående interesse 
for undervisningsområdet kommer klart til 
udtryk gennem citater som dette: }) ... den 
Kundskab, som man giver Lærere, er en Kil
de, der strømmer til Andre, en Kapital, der 
strax bærer Rente for Mangfoldige« (p. 38). 
Og om hans grundige kendskab til praksis 
vidner bl.a. dette citat (p. 37), hvor han be
grunder sine kursers nødvendighed ved at 
karakterisere lærere i fremmedsprog såle
des: )1 de levende sprog var Udtalen saale
des, at det ikke var muligt at forstaae den af 
læreren selv akcentuerede Udtale«. 

Den første daglige leder af de Monradske 
kurser, N.J. Fjord, der tiltrådte 1858 og fort
satte på denne post indtil sin død i 1891 , por
trætteres ved uddrag af polemikken mellem 
hans efterfølger, historikeren Hans Olrik, og 
nogle af hans nære administrative medarbej
dere, især Anders Hammershøy og P.V,F. 
Petersen-Langmack. Olrik, der bl.a. angreb 
Docent Fjord for at have været for ensidig 
mht. kursernes fagkreds og ikke at have sør
get for at etablere kurser i fx dansk, historie, 
geografi og pædagogik, blev offentligt imø
degået af Hammershøy og Petersen-Lang
mack, der som Fjords varme tilhængere bl.a. 
fremhævede de vanskelige politiske vilkår, 
han som oftest havde måttet arbejde under 
samt hans dygtighed som underviser. 

Fra 1895 blev Olrik forstander for Statens 
etårige Lærerkursus, idet de oprindelig 2112_ 
årige kurser i 1889 var blevet afkortet for at 
øge produktiviteten, og fra 1896 også for de 
korte kurser. Bogen giver et tydeligt indtryk 
af Olrik s strategiske evner, som bl.a. fik stor 
betydning for bevillingssituationen i hans 
første tid som forstander, hvor institutionen 
udviklede sig til lærerhøjskole. Olriks evner 
til at udvælge det mest givtige oplysnings
grundlag for politikerne fremstår klart. Såle
des udarbejdede han i sine første år som le-



der som noget nyt årsberetninger, hvor han 
redegjorde for virksomheden, der hurtigt var 
blevet for stor lillokalesituationen. Men fra 
1908, efter at Lærerhøjskolen i 1904 var 
flytte t fra Stormgade 17 til bedre lokaler i 
Odensegade 14 på Østerbro, blev denne ak
ti vitet nedtonet. At Olriks personlighed også 
rummede andre sider, fremgår af bl.a. denne 
forfatterkommentar: )}Den menneskelige 
erindring, også Olriks, kan være både selek
tiv og kreativ« (p. 150). 

Olriks efterfØlger i 1924, den kontroversi 
eller socialdemokratiske politiker og pæda
gog Vilhelm Rasmussen, var ved sin udnæv
nelse kendt som ateist, darwinist og pole
misk folketingsmedlem, og hans udnævnel
se huede ikke højre side af Folketinget. Bo
gen retter fokus mod Rasmussens nye initia
ti ver, bl.a. i 1925 kurser for forskolelærerin
der og hans forsøg samme år på at få et sam
arbejde i stand med radioen om etablering af 
f jern undervisning. Denne aktivitet samt et 
kursus i pædagogik, der kom i gang i 1926 
og var blandt de nyskabelser, skulle vise ve
jen for væsentl ige elementer i Lærerhøjsko
lens fremtidige virksomhed. Blandt hans 
fortjenester må tillige nævnes, at han som 
noget nyt åbnede kurserne for lærere med 
under mg ved lærereksamen for de »ældre« 
lærere over 40. 

Rasmussen ønskede at give Statens 
Lærerhøjsko le status på universitetsniveau, 
og det lykkedes ham at skabe et miljø med 
»hØjt til 10fLet«, hvor lærerkræfterne kunne 
fremsætte egne synspunkter, også selvom 
de var i modstrid med meningerne på bjer
get. l sin artikel i jubilæumsskriftet ved 
Lærerhøjskolens 75-års Jubilæum i 1931 ud
trykte han det således: )Fjernere i Horison
ten toner den Opgave frem at udvide og ud
vikle Lærerhøjskolen, saa den bliver et vir
ke ligt Universitet for den danske Lærerstand 
paa Linie med Tandlægeskole, Pharmaceu
tisk Læreanstalt, Landbohøjskole og Poly
teknisk Læreanstalt. Lærerne, der leder Un
dervisning og Opdragelse af det danske 
Folks Børn, bør ikke regnes for mindre vær
dige til en virkelig videnskabelig Uddannel
ser end Tandlæger, Apotekere, Dyrlæger, 
Forstmænd o.a.« (p. 185). Ved sin afgang i 
1939 måtte han imidlertid konstatere, at på 
dette punkt, der endnu ikke har mistet sin 
aktualitet, havde han ikke nået sit mål. 

Det blev den charmerende og kompromis
søgende skoleinspektør O.l. Arvin, der blev 
forstander efter Vilhelm Rasmussen indtil 
1950. Også han ønskede at gøre Lærerhøj
skolen - fra 1944 ikke længere Statens 
LærerhØjsko le. men Danmarks LærerhØj
skole - til et »)Lærernes Universitet« samt at 
udvide undervisningsliIbuddet med bl.a. an
vendt psykologi og praktisk skole gerning. 
Bogen viser, at man også i Arvins tid drøfte
de mange tiltag, som peger frem mod en se
nere tids uddannelsesstruktur. Således Øn
skede skolepsykologiske kredse allerede fra 
ca. 1940 et skolepsykologisk institut ved 
Lærerhøjskolen. Det blev da også etableret, 
hvilket imidlertid ikke forhindrede, at 
Københavns Universitet fra 1945 overtog 
skolepsykologuddannelsen, mens den pæda
gogiske forskning blev overdraget Dan
marks Pædagogiske Institut, oprettet 1954. 

Men der var også meget, der lykkedes for 
Arvin. Således flyttede Lærerhøjskolen i 
1948 fra Odensegade til langt bedre lokaler 
på Emdrupborg, og både en forsøgsskole un
der Anne Marie Nørvigs ledelse, etableret i 
samarbejde med Københavns Kommune, og 
det nye Statsseminarium Emdrupborg fra 
1949 under Tage Larsens ledelse fik samme 
adresse. 

De 24 afsnit afrundes af forfatterens »)ef
tertanker«, hvor han sammenfatter tendenser 
i lærernes ef ter- og videreuddannelse set i 
relation til skole og samfund i hele DLHs le
vetid, også perioden 1950-2000. Bogens sid
ste afsnit rummer således også et rids af 
hændelser under de tre rektorer efter Arvin: 
Ernst Larsen fra 1950, Harald Torpe fra 
1964 og Henning Andersen fra 1978. Mær
kepæle i denne periode har bl.a. været opret
telsen af professorater - fra 1958 - og fra 
sidst i I 960erne udbygningen med syv pro
vinsafdelinger. Forfatteren kunne også have 
nævnt, at DLH fra 1963 ftk muligheder for 
at tildele pædagogiske grader, kandidat- og 
doktorgraderne. 

Anden halvdel af 19OO-t. er en tid, hvor 
kravene til lærerne er blevet skærpet, og 
hvor ressourcerne har været knappe. Forfat
teren udtrykker her som sin personlige op
fattel se: »Alt for ofte møder man stadig en 
fordomsfuld holdning til lærere og til Lærer
højskolen« (p. 274). Imidlertid er spørgsmå
let for undertegnede. om denne problematik 
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ikke skal ses i et udvidet perspektiv. l de se
neste 20-30 år deler lærerområdet denne op
levelse af sin arbejdssituation med hoved
parten af grupper inden for den offentlige 
sektor. Det vil formentlig næppe være mu
ligt i dagens Danmark at finde en eneste in
st itution eller erhvervsgruppe, der ikke vil 
skrive under på, at man »aldrig har fåe t til 
strækkelige ressourcer til i et rimeligt om
fang at løse de betydningsfulde opgaver, der 
påhviler den«. 

Men de få indvendinger, man kan rette 
mod bogen af denne art, er bagateller i den 
store, meget velskrevne helhed. Sammenfat
tende må det siges, at forfatteren med denne 
grundige beretning har skabt et vederhæf
tigt, nuanceret og humoristisk billede af 
Lærerhøjskolens historie. Læs den! 

Signe Holm -Larsen 

Dansk Forvaltningshistorie I·IU 
Hovedredaktion: Tim Knudsen & Ditlev 
Tamm. 
Bind I: Redaktion: Leon Jespersen og E. La
dewig Petersen, 
(Fra middelalderen til 1814) og Ditlev 
Tomm (Fra 1814 til 1901) 
Bind II: Redaktion Tim Knudsen 
(Folkestyretsforvaltningfra 1901till953j 
Bind III: Redaktion: Peter Bogason 
(Stat,jorvalming og samfund efter 1960) 
Udgivet 2000 af Jurist· og Økonomforbun· 
dets Far/ag. 
1.·IOOSs. 800 h, 119S0s. 800 kr., 1Jl 268 s. 
275 h Samlet 1500 kr. 

l forordet til del betydelige trebindværk om 
dansk forvaltnings historie konstaterer en af 
hovedredaktørerne, Ditlev Tamm, at en sam
let fremstilling af den offentlige forvaltnings 
historie er noget nyt i Danmark, og det er 
overraskende, fordi forvaltningen er rygra
den i nationalstaten og en forvaltningshisto
rie derfor en vigtig del af nationalhistorien. 
Overraskelsen er måske ikke helt berettiger, 
for der er de sidste 20 år udkommet flere 
skrifter, der tenderer emnet. 

Når denne samlede fremstilling lader sig 
udgive nu, kan det hænge sammen med nog
le forhold, som hovedredaktørerne er meget 
klar over: 

- Den offentlige forvaltning er en del af 
dansk identitet, og mødet med andre landes 
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forvaltningstraditioner overbeviser om, at 
hVC!1land har sit særpræg. 

- Forvaltningen befinder sig i en bryd
ningstid, ikke blot på grund af, at dansk 
forvaltning er en del af en europæisk hel
hed, men også fordi forholdet til der priva
te erhvervsliv og påvirkninger derfra ænd
rer holdninger og loyalitetsbindinger i for
valtn ingsapparatet. Udgivelsen skal også 
ses i sammenhæng med tilsvarende værker 
i bl.a. Tyskland, Norge og Finland. Der er 
således tale om en international interesse, 
man som anmelder sætter i relation til be
stræbelserne på en større europæisk inte
gration. I hvert fald vil en sådan naturligt 
afstedkomme behov for tværnational viden 
om emnet. 

De to første bind er egentlig historie og 
rækker frem til grundlovsændringen 1953. 
Del 3. bind behandler tiden siden ca. 1950 
og sætter forvaltningen ind i en sammen
hæng med udvidelsen af den offentlige sek
tor, nye forestillinger om velfærdsstaten, 
udenrigs- og erhvervspolitik og hele den de
mokratiske proces. 

Ditlev Tamm skriver: »Starer behØver 
ikke at have konger, ministre eller parlamen
ter, menJorvaltning kan ikke undværes({, Det 
er en ganske interessant - og rigtigt - iagtta
gelse, og den alene kunne begrunde en sam
let fremstilling af forvaltningens historie, så 
vi kan få et sandere billede af dette mærkeli· 
ge væsen, vi i daglig tale kalder det offentl i
ge, og hvor vi nok har en forestilling om, at 
det har sin egen inerti. 

Derfor har værket som helhed sin egen 
perspektivering, med henblik på at skabe 
forståelse for Ditlev Tamms udsagn. 

Men det er ikke ærindet for denne anmel
delse, der begrænser sig til tre kapitler om 
skolens plads i forvaltnings historien. 

Det første kapitel er skrevet af Erik Nprr 
(bind l ) og handler om »almue- og borger
skolevæsenet i det 19. århundrede«. Nørr 
præsterer her på 28 sider at give en grundig 
gennemgang af specielt styring og tilsyn 
med børneskolen i by og på land i et århun
drede, der på mange måder var meget dyna
misk. 

Med rette gør han opmærksom på, at sam
fundet i løbet af disse 100 år Forandredes til 
ukendelighed, og skolen blev en af forud· 



sætningerne for både demokratiets og er
hvervslivets udvikling. 

Århundredet indledtes med arbejdet i den 
store skolekommission og de Reventlowske 
og Schimmelmanske forsøgsskoler, be
stræbelser der resulterede i de skoleanord
ninger 18 I 4, som blev grundlæggende for 
bl.a. hele århundredets landsbyskole. Og det 
sluttede med en beskeden skolelov i 1899 
om »forskellige Forhold vedrørende Sko
len« og for byskolens vedkommende en eks
plo~iv udvikling af realundervisningen. 

Arhundredet bød på relativt få skolelove, 
men mange tilløb. Til gengæld skete der en 
udvikling på det forvaltningsmæssige områ
de, hvor tre magtfaktorer gør sig gældende: 
kirken, kommunen og staten. 

Gennem hele århundredet havde kirken 
en overordentlig stor indflydelse gennem 
bispetilsynet, provstiskoledirektionerne og 
sognepræsten som medlem af de lokale sko
lekommissioner - på landet »)født« fonnand. 
Afskaffelsen af det gejstlige tilsyn hører det 
20. århundrede til. 

Men i 1800-ta11ets sidste halvdel bliver 
kommunalbestyrelserne, hvad enten de 
kaldtes sogneforstanderskaber, sogneråd el
ler byråd, i stigende grad bevidste om deres 
betydning. Det kan være et resultat af den 
bedre folkeoplysning, som skolerne havde 
fremmet, men er også et led i gårdmændenes 
bevidstgørelse og en i øvrigt større demo
kratisk interesse. Kommunernes ønsker om 
indflydelse rettes i mindre grad mod det 
gejstlige tilsyn, mere mod den statslige ind
flydelse, som lokalt udøvedes gennem den 
statsansatte sognepræst. Kulminationen, lo
ven af 18. 3. 1871 om skolekommissioner
nens virkeområde i landkommunerne, gav 
på visse punkter sognerådene større økono
misk magt. Gennem hele århundredet Øn
skede staten at have hånd i hanke med sko
lens udvikling - og havde det på trods af de 
kommunale ønsker. Den havde det bl.a. i 
kraft af det gejstlige tilsyn. 

I l 840'rne rejses kravet om en om en sag
kyndig skoleoverstyrelse. Det resulterede i 
stillingen som overskoledirektør i en kort 
periode, 1855-66. Århundredets sidste de
cennier er præget af spændingerne mellem 
centralisme og decentralisering, udløbere af 
forfatning skampen og kommunernes stigen
de bevidsthed. Først med loven 1899 opret-

tes - mere varigt - en stilling som ministeri
ets konsulent i skoles ager. Netop konsulent, 
ikke direktør. Formelt forekommer den 
statslige styring ikke at have været særlig 
udbygget. Reelt har det haft betydning, at de 
store byskolers ledere blev kongeligt ud
nævnt. Erik Nørr gør en del ud af den ledel
se, der blev udøvet gennem kateketerne, en 
stilling med visse gejstlige opgaver. De for
svandt stort set i løbet af århundredet og gav 
plads for - fortrinsvis - seminarieuddannede 
ledere, overlærere eller skoleinspektØrer. 

Formuleringen af disse stillinger begyn
der i slutningen af århundredet, men hører 
egentlig det næste til. 

Som en del af det demokratiske gennem
brud efter systemskiftet oprettedes i 1904 
lærerråd på købstadskoleme, men lærerne 
havde siden l 840'rne i stigende grad formu
leret sig som stand. 

Kapitlet afsluttes med en omtale af tilsy
net med skoler uden for folkeskolesystemet. 

Også det andet skolekapitel i bind I skrives 
af Erik NØn: Det handler om »den lærde 
skole i det 19. århundrede.« og fylder 18 si
der. Det beskriver den eksklusive, men sær
deles vigtige uddannelse, der foregik gen
nem latinskolerne, der ved århundredets be
gyndelse dimitterede ca. 100 elever om året 
og et århundrede senere ca. 400. Nørr omta
ler de tre omordninger, der fandt sted i løbet 
af de 100 år, 1805, 18500g 1871. Den store 
reform af latinskolen, skabelsen af det mo
derne gymnasium med loven i 1903, hører 
det næste århundrede til. Vi har at gøre med 
en ikke særlig dynamisk og meget universi
tetsafhængig skole, hvor presset fra samfun
det efterhånden medførte at de klassiske fag, 
latin og græsk, blev svækket til fordel for 
bl.a. matematik og moderne sprog. 

Det 3. kapitel, der skal omtales her, findes i 
bind II og er skrevet af Vagn Skovgaard-Pe
tersen. Det handler om skolens styrelse i pe
rioden fra 190 l til 1953, dvs. fra systemskif
tet til den seneste grundlovsændring. På de 
44 sider får vi efter en kort omtale af den 
overordnede skolestyreise (ved kultusrnini
steriet og fra 1916 undervisningsministeriet) 
en grundig og vedkommende gennemgang 
af forvaltningen af folkeskolen, gymnasie
skolen og læreruddannelsen. 

181 



Vi er inde i en periode. hvor dynamikken i 
uddannelsesbilledet forstærkes og med en 
stigende bevidsthed om uddannelsens be
tydning. Antallet af l7-årige med realeksa
men steg fra små 3% i 1901 til 25% i 1960, 
og antallet af J 9-årige med studentereksa
men fra under 1 % til knap 7%, Stærkest dog 
i 1950'erne. 

Med almenskoleloven i 1903 skabtes der 
sammenhæng i skolebilledet. Undervisnin
gen, hvad enten den foregik på statslige eller 
private gymnasier, var hele perioden solidt 
forankret i en statslig indholdsstyring og den 
deraf følgede sikring af kvaliteten. I folke
skolen blev der igangsat en forvaltnings
rnæssig udvikling, der trak lange spor efter 
sig: Det gejstlige tilsyn forsvandt med til
syns loven 1933, omend præsten flere steder 
blev i skolekommissionen, og sækulariserin
gen først blev endelig i 1975. 

Medarbejderindflydelsen slog nu igen
nem med oprettelse af lærerråd og senere 
fælleslærerråd. Forældreindflydei sen be
gyndte, men næppe heller mere. Det virkeli
ge gennembrud kom først med styrelseslo
ven i 1970 - og det er uden for den skildrede 
periode. Også uden for denne periode er den 
indflydelse, som lærer- og forældreorganisa
tionerne virkelig fik. 

Formelt og reelt fik kommunalbestyrel
serne stigende indflydelse, ikke mindst i 
købstadkommunerne. Landkommunerne 
måtte endnu indtil 1970 dele magten med 
amtsrådene. Økonomisk var kommunerne 
dog stærkt afhængige af staten, der betalte 
den overvejende del af lærerlønningerne. 
Folkeskolen var nok kommunal, men staten 
havde i hvert fald indtil 1970 stor indflydel
se. Og har det i øvrigt stadig. 

Afskaffelsen af det gejstlige tilsyn kan 
godt opfattes som en afsvækkelse af den 
statslige styring af folkeskolen. Men der er 
næppe tvivl om, at billedet af folkeskolen i 
den behandlede periode blev mere entydigt, 
og det skyldes en tættere central styring. 
Hertil bidrog for landkommunemes ved
kommende ikke mindst de amtsskolekonsu
lenter, som fulgte med 1933-loven. 

Vagn Skovgaard-Petersen gør opmærk
som på et vistnok overset forhold: »Når den 
ministerielle indflydelse ... blev mere synlig, 
skyldtes det dog nok så meget deporte
mentschef A. Bar/od, hvis råd og vedledning 
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var værdsat i vide skolekredse. « (Bl.a. gen
nem forskellige publikationer). Ikke mange 
ministerielle embedsmænd er berettiget til 
en så uforbeholden ros. Om end mange skal 
roses. 

Det skal så også siges, at den statslige ind
flydelse på folkeskolen - specielt ved køb
stadskolerne og senere de købstadordnede 
centralskoler på landet, blev styrket gennem 
den kongel ige udnævnelse af skolelederne. 
Og endelig skal vi ikke glemme det , der 
måske betød allermest, indførelsen af mel
lemskoleeksamen og tilstrømningen til ek
samensklasserne. Det medførte en central 
indholdsstyri ng, vi næppe helt har overblik 
over. 

I et tilbageblik er der muligvis en tendens 
til at betragte 1900-tallets første halvdel som 
lidt mindre interessant end de følgende årtier 
med deres voldsomme uddannelsesmæssige 
dynamik. Det er der ingen grund til , for her 
begyndte den sidste del af århundredet Det 
viser Skovgaard-Petersens artikel til fu lde. 

T værkets 3. bind skriver Henrik Christoffer
sen om den udvidede forvaltning og beskæf
tiger sig i den forbindelse også med uddan
nelserne (6 sider) siden ca. 1950. Her er det 
ikke detaljerne. men perspektiveringen, der 
falder i øjnene. Den forekommer velkendt, 
men ikke mindre vigtig med dens frem
hæven af troen på, at uddannelse kunne 
medvirke til større lighed i velfærdssamfun
det. Han fremhæver, at trods planlægning 
mv. lykkedes det ikke at skabe ct »samlet og 
sammenhængende uddannelsessystem i 
overensstemmelse med samfundets situati-
011.« Udviklingen har været præget afløben
de tilpasninger, bl.a. ud fra hensynet ti l pro
duktivitetsøgning og beskæftigelse. 

Også i denne periode har der været spænd
inger mellem centralisme og decentralise
ring, med 1980' eme som en periode, der 
styrkede de enkelte institutioner. Betragtnin
gen er måske lidt for unanceret, der er også 
centralistiske træk i Haarders uddannelses
politik. Fremstillingen er som i den øvrige 
del af værket sober og vedkommende. 

Oversigtsværker, selv så omfattende som 
dette, har måske en begrænset betydning, 
når talen er om fordybelse. De kan jo ikke -
og foregiver heller ikke at skulle - erstatte 
specialfrernstilli ngeme. Værdien netop lig-



ger i oversigten, sammenhængen og de 
komparative muligheder. Den, der vil orien
tere sig i den nationale historie og se nogle 
perspektiver, kommer ikke uden om dette 
værk. 

Peter Ussing Olsen 

Modvind og medvind Ribe Seminarium 
1899-1999. Af Verner Bruhn og Jørgen 
Steinicke 
Udgiver: Ribe Stalsseminarium 1999 
240 sider, 175 kr. 

I anledning af Ribe Seminariums 100 års ju
bilæum er der udgivet et digert festskrift 
med titlen »Modvind og medvind Ribe Se
minarium 1899-1999.» 

Anledningen hertil er velbegrundet men 
samtidig tankevækkende i lyset af, at der 
netop i 1999 blev vedtaget en lov om etable
ring af Centre for Videregående uddannel
ser, som indebærer sammenlægning af mo
noinstitutioner, med andre ord vi l lærerud
dannelsen ikke mere finde sted på et lærer
seminarium, men på et såkaldt CVU. Interes
sant er det endvidere at etableringen af det 
første CVU ser ud til at finde sted netop med 
Ribe Seminarium som en af parterne. 

Der er derfor god grund til at kigge på se
minariets historie i modvind og medvind. 
Opgaven er lagt i kyndige forfatteres hæn
der, og deres hensigt har været at fortælle se
minariets særlige historie med dets placering 
i et tyndt befolket område i provins- og 
stiftsbyen Ribe. Samtidig har deres ønske 
været at fortælle læreruddannelsens generel
le udvikling og hvilken indflydelse denne 
har haft for Ribe Seminarium. Opgaven lyk
kes til fulde. 

Seminariets historie fortælles kronologisk 
med udgangspunkt i de særlige vestjyske 
skoleforhold og den stagnerende provinsby 
Ribes vanskeligheder med at hævde sig som 
en blomstrende købstad. Seminariets egen 
historie kan sammenlignes hermed. Det er 
vanskeligt at opnå anerkendelse. Der er van
skeligheder med at skaffe elever og vanske
ligheder med at etablere sig i egne og egne
de lokaler. Men takket være en handlekraftig 
personlighed som præsten Simon Hansen og 
takket være et velvilligt byråd lykkes det at 
etablere seminariet i Ribe den 15. september 
1899. 

Denne beskrivelse af seminariets oprettel
se kan overføres til de fleste af de private se
minarier, som er oprettet i dette århundrede. 
Langt de fleste seminarier er oprettede på 
trods af skiftende undervisningsministres 
modstand, begrundet med en frygt for over
kapacitet. og i kraft af enkeltstående eller 
grupper af handlekraftige lokale personer 
med støtte af deres respektive byråd. Derfor 
er det måske ikke så underligt, at mange se
minariers historier netop er præget af især 
modvind, når det drejer sig om kampen om 
at overleve. Denne kamp er mærkværdigvis 
ansporende og medvirker til sammenhold i 
det daglige arbejde. Det fremføres adskillige 
gange. at på trods af vanskeligheder og den 
megen tid, der anvendes på overlevelses
kampe, foregår undervisningen som plan
lagt, og seminarieleverne og senere de 
lærerstuderende mærker ikke i dagligdagen 
vanskelighederne på de eksterne linier. 

Seminariet er fra begyndelsen et fællesse
minarium, men bliver i 1918, da det er på 
fallittens rand, omdannet til et kvindesemi
narium og bliver samtidig et statsseminari
um. Det betyder på den ene side ro til at dri
ve seminarium, men på længere sigt dalende 
tilgang, da det kun kan søges af det ene køn. 
Dertil kommer større krav tillæreruddannel
sens indhold, idet læreruddannelsesloven fra 
1930 udvider fagrækken med samfundslære, 
geologi. sløjd engelsk eller tysk. Fremmed
sprog bliver hermed for første gang et obli
gatorisk fag. Derfor oprettede seminarierne 
præparandklasser - en særlig forberedelses
klasse for elever med en 7-klasset landsby
skolebaggrund. Hermed blev uddannelsen 
fireårig for elever, der »kom fra ploven«, 
treårig for elever med studenter- eller real
eksamen og bestået optagelsesprøve. Det 
stillede også større krav til seminarielære
rens kvalifikationer. 

Den faldende tilgang betyder, at Ribe Se
minarium bebudes lukket ved et lovforslag 
fremsat i 1931 sammen med Jonstrup, 
Skårup og Randers. Dermed begynder en ny 
overlevelseskamp, som fortsætter indtil 
1948, hvor seminariet bliver omdannet til et 
fællesseminarium. At seminariet overlever 
30' emes kriseår med så få dimittender som 
42 i alt i årene 1935 - 39 skyldes ikke 
mindst gæve politikere, hvis tankegang var 
mere lokalpatriotisk end samfundsmæs-
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sig/rationel præget. Til gengæld var det ikke 
fra Ribe lærerarbejdsløsheden blev forøget i 
perioden. 

Fra 1948 og til begyndelsen af 70'erne 
behandles primæn læreruddannelsens inter
ne udvikling og tilpasning til dels den sti
gende lærermangel dels ændrede krav til 
lærerne i lyset af samfundsudviklingen og i 
lyset af folkeskoleloven af 1958. Lærerud
dannelseslovene fra henholdsvis 1954 og 
1966 perspektiveres til seminariets udmønt
ning af disse, tilført gode analyser og sober 
kritik af seminariets og lærernes syn på, 
hvad læreruddannelse er. Interessant i denne 
sammenhæng er seminariers protcstskrivel
se, rund sendt til de øvrige seminarier, om 
eksamensfag kontra eksamensfri fag . I Ribe 
mente man, at alle fag skulle have samme 
ækvivalens og altså slutte med eksamen i 
alle fag . 1954 - loven også kaldet friheds
brevet til seminarierne - fik sit modstykke 
med 1966 - loven, hvor uddannelsen blev 
højnet. dvs eksamen i alle fag og med stu
denter- eller HF eksamen som indgangsni
veau. 

Næste stormfulde periode for seminariet 
opstar efler 1974, hvor tilgangen af stude
rende til seminariet atter falder. Hermed ind
ledes en lang og sej overlevelseskamp, hvor 
konkurrencen med det i 1949 oprettede Es
bjerg Seminarium endte med en sammen~ 
lægning af de to seminarier i 1989 med pla
cering i Ribe. Hvor kompliceret og hvor fa~ 
cetteret læreruddannelsen er, fremgår især af 
bogens sidste kapitler med beskrivelser af 
oprettelse af HF, store byggeudvidelser, 
kamp for at tiltrække ansøgere, kamp for at 
bevare kvalitet i læreruddannelsen under 
nedskæringer, nye normer for det sociale 
samvær, brud med traditioner. tilpasning til 
nye ledelsesformer og endelig, men ikke 
mindst nye tiltag under Åben Uddannelse. 
internationalt samarbejde og informations~ 
teknologi. 

Festskriftet er uhyre læseværdigt og kan 
læses som et spændingsmættet drama om en 
uddannelsesinstitutions evne og vilje til at 
overleve. Samtidig kan man sidde tilbage 
med et indtryk af, at seminarier overlever 
ved politiske tilfældigheder. 

Det er en redel ig og nøgtern gennemgang 
af den særlige danske læreruddannelse, som 
med loven om CVU fra 1999 er ved at være 

184 

en saga blott. Der gives en tilsvarende nøg
tern vurdering af de skiftende perioders op
fattelse af forhold mellem ledelse og ansaue, 
mellem ledelse og studerende og mellem 
lærere og studerende på Ribe Seminarium. 

Den indeholder el fyldigt navneregister 
og i tilknytning til hvert kapitel er der kilde~ 
og litteraturhenvisning, og festskriftet hæver 
sig derved højt over jubilæumsskrifters al
mindelige niveau. 

Inger Schullz Hansen. 

Aage Bonde og Ole Degn: Nørrejysk sko
lehistorie. Skolehistorisk arkivmateriale i 
bispe-, provste- og præstearkiver i Lands
arkivet for Nørrejylland. 
Udgiverselskabel ved Landsarkivel for 
NØrrejylland, 1999. 253 sider. 

En væsentlig del af kilderne til den danske 
skoles historie findes i de offentlige myndig
heders arkiver i Rigsarkivet og landsarkiver~ 
ne. Men fordi skolen gennem århundreder 
har involveret mange myndigheder og flere 
lag i det administrative hierarki , har det al
drig været ligetil at få et samlet overblik 
over de mange muligheder. For ca. tredive år 
siden tog Selskabet for Dansk Skolehistorie 
og Dansk Historisk Fællesforening (nu Fæl
lesråd) de første initiativer til at gøre arbej 
det lettere for skolehistorikere, idet man i 
samarbejde med Danmarks Lærerhøjskole 
og Landsarkivet for Sjælland m.m. iværksat~ 
te en registrering på tværs af landsarkivets 
arkivfonde. Resultatet forelå i 1971 i form af 
en tværregistratur over skolehistorisk mate
riale (v. Birgit Lauesgaard) i såvel de gej stli
ge som verdslige arkiver (anm. i Årbog for 
dansk skolehistorie, 1972 s. 157f.). I 1978 
kunne Rigsarkivet udsende Ebba Waabens 
registratur over skolehistoriske arkivalier i 
Rigsarkivet (anm. i Årbog for dansk skole
historie, 1979, s. 149f.). Senere er der blevet 
udgivet forskellige mindre registraturer over 
skolearkiver, men det er først med Nørrejysk 
skolehislorie, at der igen er udgivet e n 
egentlig tværregistratur efter den ide, der var 
grundlag for de nævnte registraturer. 

Initiativet til registreringen af det nørre
jyske skolemateriale blev taget tilbage i 
1980 af Selskabet for Dansk Skolehistorie 
ved professor Vagn Skovgaard-Petersen. 
Overbibliotekar Aage Bondes sygdom og 



død (1991) sinkede arbejdet; men det blev 
heldigvis kyndigt og komplekst færdiggjort 
af Ole Degn, og senere har økonomien i for
bindelse med trykningen ifølge landsarkivar 
Christian lansens forord forsinket publice
ringen. Det fremgår, at det er planen også at 
udsende et bind med de verdslige arkivers 
skolehistoriske materiale. Heldigvis har man 
ikke ventet på det, men udsendt det for
længst færdige arbejde med de gejstlige ar
kivers skolesager. Bogen, der er i pænt ud· 
styr med Hans Smidths stemningsfulde ma
leri »Vestjysk skolestue« på forsiden og en 
af Storm P.s Ole Bole-illustrationer på bag
siden, bygger på landsarkivets eksisterende 
og forskellige registraturer. Den indeholder 
en indledning om det skolehistoriske materi
ale og de afgrænsningsproblemer, der er i 
forhold til præster og kirker. Derefter følger 
uddrag af bispearkiver, provstearkiver og 
præstearkiver med de enkelte skolerelatere
de pakker og bind angivet ved de signaturer, 
de har i de respektive arkivfonds. Der er en 
kort og informativ indledning til hver ar· 
kivtype med lidt om love og regler, arkiv
danneise, og hvad der er betegnelsen for det 
skolehistoriske stof i dette arkiv. Det er ka
rakteristisk for alle arkiverne, at det er lilsy
net med undervisningen og dens udøvere, 
der er årsagen til skoleoplysningerne; det 
gejstlige tilsyn ophørte i 1933. 

Hvad finder man da? Her fx bispernes 
herredsinddelte korrespondance fra 1600-
tallet og frem, visitatsprotokoller, herreds
bøger og ikke mindst materiale om de jyske 
købstæders latinskoler, i tilfældet Viborg 
helt fra midten af lS00-tallet. Provsternes 
tilsyn med skolerne går tilbage til en be
stemmelse fra 1721. Det store materiale i 
form af skoleplaner, årsberetninger mv. er 
dog især bevaret fra 1800-tallet, og en del 
kan også findes i bispearkiveme eller i Rigs
arkivet i Danske Kancelli og senere Kulturs
ministeriets arkiver. Derimod er provstearki
vemes bestand af skifte-, auktions- og ju
stitsprorokoller et helt unikt materiale til 
degnenes forhold. På samme måde er kaJ ds
bøgerne eller liber datici med deres blande
de optegnelser lokale vidnesbyrd om 
præsternes rolle i forhold til skolen. Den 
ældste synes at være Hirsholmene og be
gyndt 1656, men de fleste !iber datiei er yn
gre. 

Det er en god ide, at bogen udelukkende 
er illustreret med prøver på kilderne. De er 
gengivet så stort, at de er læselige og med 
kort tekst, der giver en formodning om, hvad 
man kan bruge dem til. Derved afhjælpes 
savnet af ordforklaringer i nogen grad. 
Værre er det, at der ikke er nogen form for 
litteraturhenvisninger. Det havde været op
lagt fx at henvise til de nyere håndbØger, 
som kunne hjælpe den, der ikke er stiv i ter
minologi og administrative inddelinger lidt 
på vej. Det havde også været nyttigt med 
præcis henvisning til de udkomne skolehi
storiske tværregistraturer fra andre arkiver 
og for Rigsarkivet til registraturerne over 
Danske Kancelli og Kulturministeriet. I det 
hele taget kunne man i anmærkninger eller 
de korte indledninger have skrevet et par ord 
om det centrale i forhold til det lokale. Af re
gistre er der kun et over provstierne. Læse
ren får besked om, hvordan man ved hjælp 
af Trap: Danmark kan finde enhver lokali 
tets tilhørsforhold, men netop for fjembe
nytteise i forhold til arkiver og biblioteker 
havde det været en god ide også at tage sog
nenavne med. De her anførte forbehold er 
dog småting i forhold til den lyst til skoleki l
der, som bogen giver. Nørrejysk skolehisto
rie kan dyrkes både i bredden, i dybden og 
langt tilbage i tiden ved disse gejstlige arki-
ver. 

Margit Mogensen 

Amtskonsulenternes Saga. Spredte glimt 
af fritidsundervisningen i 60'-, 70'- og 
80'erne. Samlet af amtskonsulenterne for 
fritidsundervisning. 206 sider med illu
strationer. 1998, Distribution ved Bent 
Vedsø tel. 5485 2524. 

l Danmark har oplysningsvirksomhed for 
unge og voksne været et fællesanliggende 
for engagerede mennesker inden for både 
den offentlige og den frivillige sektor, og 
ofte har ildsjæle set stort på, om de repræ
sen terede den ene eller den anden sektor. 
Trods denne ildhu har der imidlertid gennem 
det meste af 1900-tallet været »hvide plet
ter« på oplysningens landkort: kommuner 
med få eller ingen former for oplysnings
virksomhed. Dette forhold har optaget en 
del folketingsmænd, og bl.a. mente social
demokraten Julius Bomholt, at problemet 
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kunne løses ved at decentralisere den offent
lige adminisLration. 

Da Bomholt i 1948 blev formand for en 
kommission, der skulle forberede en revisi
on af l 942-loven om kommunale ungdoms
skoler, fik han hurtigt kommissionens op
bakning til en ide om, at hvert amt - der var 
25 amter dengang - skulle nedsælte el 
»)amtsungdomsnævn«. Kommissionen fore
slog desuden, at disse amts ungdoms nævn 
skulle kunne ansætte konsulenter. Det kom 
imidlertid til at tage lang tid at få realiserer 
denne del af forslaget. Bomholt fik som un
dervi sningsminister (1953-1957) bugseret 
sit forslag gennem folketinget, men kun i få 
amter, bl.a. de sønderjyske, resulterede 
1954-loven j ansættelser. Der måtte endnu 
en lov til, før ideen om konsulenter på amts
niveau kunne realiseres. Først da 1968-10-
ven afløste 1960-loven, var samtlige amts
konsulentembeder besat. Når det kom til at 
tage så lang tid, skyldtes det ikke alene al
mindelig træghed, men også det forhold , at 
der var lokal modstand mod den nye konsu
lentfunktion. Konsulenterne for folkeskolen 
- amtsskolekonsulenterne - kom til at afgive 
en del af det myndighedsområde, de havde 
haft siden 1935. 

Hvad var så de nye konsulenters opgave? 
De var ansat af amtsungdomsnævnene, men 
det blev fra starten stærkt understreget, at de 
ikke måtte nøjes med at administrere. De 
skulle udvikle hele feltet, og løsningen af 
den opgave gjorde det naturligt, at konsulen
terne - i et nært samarbejde med Direktora
tet for Ungdomsundervisning- dannede et 
landsdækkende netværk. Det fælles mål var 
at realisere lovgivningens intentioner og 
fortsætte decentraliseringspolitikken. Begge 
dele lykkedes så godt, at en senere lovgiv
ning lige frem fjernede grundlaget for kon
sulentvirksomheden, og den 31. maj 1991 
ophørte den helt. Det er disse eks-konsulen
ter, der nu har berettet deres egen historie . 

»Amtskonsulenternes Saga« er en omfat
tende kildesamling, hvor en stor del af de 
forskelligartede arbejdsopgaver, som konsu
lenterne løste gennem mere end 30 år, er be
skrevet indgående. Opbygningen af bogen 
er systematisk: stoffet er dels ordnet krono
logisk efter tiår, dels tematisk inden for det 
enkelte tiår. Disse lidt modsatrettede ord
ningsprineipper gør, at bogen fungerer bedst 
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som oplagsbog. Den fyldige indholdsforteg
nelse gør det muligt at forfølge de temaer, 
der strækker sig over måske mere end et tiår. 
Bogen prætenderer ikke at være en historisk 
fremstill ing - det er amtskonsulenternes 
egen beretning om en række forskellige ini
tiati ver, ofte uddybet ved hjælp af uddrag fra 
forskellige dokumenter. 

Når det kan være vanskeligt for læsere, der 
ikke har siddet i et amtskonsulentembede, at 
forholde sig til de forvaltningsmæssige fi
nurligheder i bogen, er det ikke forfatternes 
skyld. De har som nævnt søgt at systematise
re stoffet, Det er derimod hele det felt - som 
konsulenterne skulle administreres og udvik
le - der var komplekst. Det fremgår således 
af den betænkning, som »Det udvidede Af
tenskoleudvalg« afgav i 1965, at udvalget fo
restillede sig, at den kommende lov kom til at 
omfatte intet mindre end tolv forskellige for
mer for oplysningsvirksomhed. Forslaget 
indgik i I 968-loven, de nye former foroplys
ningsvirksomhed blev realiseret og udviklet, 
og en del er i dag forankret i selvstændig lov
givning. Det gælder f.eks. den prøveforbere
dende virksomhed. Med andre ord: Amtkon
sulenterne for fritidsundervisning udviklede 
og administrerede en meget blandet landhan
del. 

Oplysningerne om de ministerielle em
bedsmænds samspil med amtskonsulenterne 
er af generel uddannelseshistorisk interesse. 
Di rektoratet for Ungdomsundervisning -
oprettet 1963 og nedlagt 1974 - var overor
dentligt opsøgende mhl. pædagogisk udvik
lingsarbejde. Bl.a. ledede Direktoratet på 
DLHs vegne den løbende efteruddannelse af 
arntskonsulenter og ungdomsskoleinspek
tører, og undervisningsinspektør David Pe
dersen, der i perioden 1955-1965 forestod 
sommerkurserne på Magleås HSjjskole, lag
de stor vægt på den løbende analyse af ung
domsskolernes undervisningsplaner. Denne 
indgående interesse for de indvundne erfa
ringer fik administrative konsekvenser i 
1960. hvor ministeren (Jørgen Jørgensen) 
besluttede at nedsætte et »Pædagogisk Ar
bejdsudvalg for Ungdomsskolen«. Dette 
meget store udvalg, der bl.a. omfattede re
præsentanter for mange organisationer. kun
ne efter seks års intensivt arbejde aflevere 
både en betænkning og en undervisningsvej
ledning til ministeren (K.B. Andersen). 



Embedsmændene i Direktoratet og i am
terne beskæftigede sig også med uddannelse 
af voksne. Lovene af 1954 og 1960 havde 
lagt hovedvægten på det pædagogiske arbej
de med de unge, mens l 968-loven havde de 
voksne som primær målgruppe. Direktora
tet, nu repræsenteret af undervisningsin
spektør Per Himmelstrup, fik i 1968 nedsat 
"Pædagogisk Arbejdsudvalg for Voksenun
dervisningen«, hvor man bl.a. diskuterede 
udformingen af en voksenpædagogisk 
grunduddannelse. Her stødte Direktoratet 
imidlertid sammen med en frivill ig sektor, 
der ikke var positiv overfor en uddannelse, 
der blev udbudt af det offentlige, og forsøget 
på at få oprettet et voksenpædagogisk forsk
ningscenter i Odense blev mødt med så kraf
tig modstand, at Direktoratet sadlede om. 
Man opfordrede nu amtskonsulenteme til at 
arbejde for oprettelsen af voksenpædagogi
ske centre i amtsregi. Ideen blev realiseret i 
1974 af Vestsjællands, Sønderjyllands og 
Københavns amter samt af Københavns 
kommune. Denne udvikling var organisatio
nerne imidlertid ikke tilfredse med, og snart 
greb undervisningsminister Ritt Bjerregaard 
ind. I 1976 blev ministeriets embedsmænd 
trukket ud af de voksenpædagogiske centres 
samarbejdsudvalg. Den opsøgende virksom
heds tid var omme. 

»Amtskonsulenternes Saga« rummer en 
mængde stof af uddannelseshistorisk inter
esse, og eks-konsulenternes beretning er en 
værdifuld håndsrækning til den, der prØver 
at trænge ind i den oplysningsvirksomhed, 
der tidligere dækkede en væsent lig del af det 
felt , der nu kaldes voksen- og efteruddannel
se. 

SØren Ehlers 

fgl gennem 2S år 1974-1999 
Udgivel som særnummer (/ SA) af lidsskrif
tet »Frie Grundskoler« /999. 

»Det har ikke været vores illfention at lave 
en egellflig foreningshislorie«, sådan skriver 
formanden for Frie Grundskolers Lærerfore
ning - fgl - Arne Pedersen i indledningen til 
dette temahefte om fgl gennem 25 år. »Vi 
har valgt al lave en mosaik hvor vi har Jåel 
nogle af de mennesker der arbejder i eller 
har arbejdel i foreningen til al bidrage med 
gliml af de vinkler de hver især har beskæfli-

get sig med.« Denne erklæring lever heftet 
til fulde op til - desværre! For det kunne 
have været spændende at få beskrevet denne 
specielle foreningshistorie mere systematisk 
end det her er tilfæ ldet. 

Frie Grundskolers Lærerforening er som 
navnet siger en fagforening for lærerne på 
alle skoler som virker under »Lov om fri 
skoler og private grundskoler«. Det vil sige 
lærerne på f.eks. private realskoler, lillesko
ler, kristne friskoler, katolske skoler, de ty
ske mindretalsskoler, Rudolph Steiner sko
ler, indvandrerfriskoler og de grundtvig
koldske friskoler - altså en meget broget 
men også spændende forsamling af skolet y
per. Del er klart at denne mangfoldighed må 
have sat sig spor i en fælles forening s histo
rie - disse spor kunne det have været inter
essant at have fået afdækket. Det sker som 
sagt desværre kun i ringe omfang. 

Heftet er på 73 sider og rummer 13 selvs
tændige artikler inel. mange illustrationer, så 
de enkelte stifter i mosaikken er for manges 
vedkommende meget små og kortfattede. 
Der er indlæg om foreningens blad, som 
gennem årene har heddet »Den Danske Re
alskole« (fgI er udrundet af den i 1919 etab
lerede forening: Den Private Realskoles 
Lærerforening), »Tidens Skole« og nu altså 
»Frie Grundskoler«, der er indlæg om fore
ningens kursuscenter, om det at være hoved
bestyrelsesmedlem, om konsulentarbejdet i 
foreningen, om at være tillidsrepræsentant 
osv. - små brikker af meget forskellig oplys
ningstyngde og interesse. 

To artikler skal dog fremhæves, nemlig 
Bent Jørgensens beskrivelse af problemer 
vedrørende foreningens indre organisatori
ske udvikling og Niels Laursens artikel om 
udviklingen fra interesseorganisationen Den 
Private Realskoles Lærerforening til dagens 
fagforellillg fgl. Begge artikler fortæller om 
konsekvenserne af mangfoldigheden i fore
ningen - f.eks. om spændingen mellem den 
»klassiske« konservative, slipsebehængte 
realskolelærer og den langhårede venstreori
enterede lilleskolelærer. Desværre bliver det 
på grund af artiklernes korthed kun til ansat
ser af egentlige historieske beskrivelser. 

Af begge artikler fremgår det at fgl-områ
det repræsenterer et virvar af begreber orn 
den private børneskole i Danmark. Uden vi
dere bruges artiklerne - og i andre artikler i 
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øvrigt også - begreberne de frie skoler og 
friskoler som fælles betegnelse for de priva
le børneskoler. Det er bestemt nyt, at man i 
fgl-kredse vil betegne sig sådan. For ikke 
mange år siden var disse to begreber reser
veret den grundtvigske og grundtvig-kold
ske del af de private skoler, og de øvrige 
f.eks.lilleskolene og realskolerne ville have 
sig rrabedt at blive kaldt friskoler eller frie 
skoler. Det var betegnelser på »dem med 
halm i skoene« og »de kristne«. Og modsat 
ville de grundtvigske bestemt heller ikke 
nøjes med at betegne sig som »private«, sa 
kunne man jo blive forvekslet med »den Saf

te realskole«. 
Men det fremgår altså flere steder i skrif

tet, at de frie skoler er synonymt med de pri
vate grundskoler og at man lige så godt kan 
sige friskole som privatskole. Navnet på de 
mange skoletypers fælles lov - nemlig »Lov 
om friskoler og private grundskoler« - angi
ver dog tydeligt, at sådan har det i hvert fald 
ikke altid været. Og der er faktisk en ikke 
uvæsentlig historie bag det, at man har brugt 
to eller flere betegnelser for skoletyper, der i 
mange år har hørt under samme lov. 

Det er klart at et særnummer af etfagfore
ningsblad ikke skal leve op til at være histo
rievidenskab og selvfølgelig kan tillade sig 
at skrive indforståret, idet teksten jo er hen
vendt til forstående medlemmer - alligevel 
kunne man set fra en skolehistorisk synsvin
kel godt have ønsket, at skriftet meget nær
mere havde behandlet de mere konfliktfyld
te forhold ved foreningens virke og historie 
- f.eks. den potentielle modsætning, der er 
mellem tænkningen bag de frie og mangfol
dige skoletyper og den indbyggede nødven
dige standardisering, der ligger i en fagfore
ningstankegang. Og modsætningen har jo 
udspillet sig - ikke mindst i forhold til de 
grundtvig-koldske friskoler. Ligesådan ville 
det have været godt, om der som sagt havde 
været en mere klar brug og forklaring af be
greberne, idet de (altså begreberne) jo også 
repræsenterer en udvikling i foreningens 25-
årige historie. Det kan virke som om, man af 
en eller anden grund slet ikke vi l tale om den 
side af historien, og skriftet indforståethed 
kommer med de nævnte mangler på kritisk 
selvforholdensig derved meget let til at slå 
over i »typisk« fagforenings-selvtilfredshed. 
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fgl gennem 25 år kan, hvis der er flere ek
semplarer tilbage (!), erhverves gennem for
eningen Frie Grundskolers Lærerforening, 
tlf. 86 193766. 

Thorstein BalLe 

Kristian Hvidt og Niels Ulrik Hansen 
(red.): Gentofte Journalen 2000, 124 sider, 
iII. Pris: 100 kr. 

Lokalhistorisk Forening for Gentofte Kom
mune har udsendt sin femte årbog, der som 
tema har skolehistorie. I de tre første afsnit 
skriver Tage Kampmann om kommunens 
skoler i 100 år, Lis 0sterberg om private 
skoler i kommunen og Hans Prime om kom
munens gymnasier siden 1919. I bogens an
den del fortæller en række personer om, 
hvorledes de oplevede deres skolegang i 
Gentofte kommune. 

Gentofte kommune har altid adskilt sig 
fra andre kommuner. I 1921 var der således 
hele 5 gymnasier til en befolkning på ca. 
31.000 - og et sjette, det katolske Skt. An
dreas kollegium, stoppede i 1918. Og i den 
konservative kommune var der ofte mod
stand mod ændringer - også på skoleområ
det. Således skriver Tage Kampmann, at 
skoleloven i 1958 med afskaffelsen af mel
lemskoleprøven blev vedtaget uden det kon
servative folkepartis stemmer »og i Gentofte 
trængte ideerne i loven kun langsomt igen
nern«. Med 1975-loven blev sorteringen af 
børn i skolen definitivt ophævet; men i Gen
tofte fortsatte man med at dele, hvor der 
kunne deles (p. 23 og 27). Gymnasiefre
kvensen har også traditionelt ligget betyde
ligt over landsgennemsnittet. Og så har jeg 
aldrig tænkt over, at alle kommunens gym
nasier ligger på den østlige side af Lyngby
vej, selvom næsten en tredjedel af Gentoftes 
befolkning bor på den »forkerte«/vestlige 
side (p. 65). 

Flere af de Il bidrag om skoleoplevelser 
har tidligere været trykt. Det gælder således 
Dan Turens to bidrag Barnets første skole
dag og Onkel Danny fortæller (om sin gam
le tysk- og tegnelærer i Vangede, der må 
påtage sig skylden for, at ingen af mellem
skoleeleverne siden har kunnet konstruere 
en forståelig sætning på tysk), Suzanne 
Brøggers om Bemadotteskolen og Jens Kru
uses (Gammel Hellerup Gymnasium). 



Det er et interessant skri ft, som enhver, 
der har haft deres skolegang i Gentofte, eller 
som er interesseret i skolehistorie, vil have 
fornøjel se af at læse. Jeg savner nogle flere 
og mere præcise litteraturhenvisninger; og et 
godt register ville gøre det nemmere at finde 
rundt i efter læsningen. Og så bør jeg nævne, 
at kOITeklurlæseren har haft en dårlig dag 
ved den sidste gennemlæsning. 

Børge Riis Larsen 

Mette Mortensen et al. (red.): Herlev 
Gymnasium 25 år (1999). 52 sider ill. 

I slutningen af 1960'erne nedsatte Undervis
ningsministeriet en arbejdsgruppe, som 
skulle drøfte oprettelse af forsøgscentre for 
gymnasiet. Et resultat blev oprettelsen af to 
nye skoler: Avedøre Statsskole, som nu hed
der Avedøre Gymnasium, hvor der skulle la
ves forsøg med ledelsesstrukturen, og Her
lev Statsskole - fra 1986 Herlev Gymnasi· 
um - hvor der skulle etableres forsøg med 
undervisningsfonnerne. Samtidig med nav
neskiftet ophørte skolerne efter beslutning 
fra daværende undervisningsminister Bertel 
Haarder med at være forsøgsskoler. 

Som forsøgsgymnasium fik man i Herlev 
en speciellærerordning, således at godt 
halvdelen var fastansatte, mens de resteren
de var gymnasielærere på tre til fire års or
lov fra andre gymnasier. De skulle så efter 
deres tid i Herlev tilbage til deres oprindeli
ge skoler for at formidle de pædagogiske 
ideer og praksiserfaringer, de havde fået her. 

De enkelte lærere havde to timer om ugen 
afsat til en omfattende mødevirksomhed 
samt timer til studiet af pædagogisk littera
tur mm. Herudover fik skolen ti ldelt ekstra 
bevillinger til bl.a. indkøb af undervisnings
midler, samlinger og administrativ hjælp. 

Til at begynde med blev der udført en 
række forsøg, hvor tværfagligt samarbejde, 
projektarbejde/længerevarende gruppearbej· 
de var de gennemgående temaer. Det var 
specielt i fag som samfundsfag, geografi, 
dansk og historie, der blev eksperimenteret 
- også med undervisningsdifferenticling, 
skriftlig fremstilling og nye eksamensfor
mer. Samtidig fik skolen nye fag pil skemaet 
- fag, som senere er kommet ind på de fleste 
gymnasier: filmkundskab, datalære og dra
matik. 

Fælles for en række strukturforsøg, der 
blev udført, var samlingen af fag i større fag
områder, klasserne var udelte i alle tre år, og 
undervisningen vekslede mellem undervis
ning i fast skema og projektperioder med 
inddragelse af nere fag/fagområder. 

Selvom de gennemførte forsøg overve
jende vurderes positivt af både lærere og 
elever, er man ikke blind for, at der også var 
problemer. Hvad gør f. eks. en matematik
eller fransklærer, når der i starten af l.g er 
valgt et emne som identitersdanne!se eller 
der okkulte? Fransklæreren må ud og lede 
efter nye tekster - og i matematik )}skal der 
en mere end almindelig dygtig lærer til for at 
sætte de stumper samme som emneundervis
ningen har efterladt i sit kølvand« (p. 12). 

Der lægges ikke skjul på, at majoriteten af 
forsøgs lærerne var af en politisk observans, 
der lå til venstre for midten. Skolens første 
fysiklærer var således erklæret marxist, hvil ~ 
ket bevirkede, at det meste af fysiksamlin
gen var af et østtysk mærke med en meget 
begrænset levetid. I en tid med gode rektor
bevillinger var det næppe et problem, »men 
da rektorbevillingens glade dage var over· 
ståel« var problemerne så store, at man op
gav reparationer, og skolen råder i dag kun 
over »en rigtig god vægt« (p. 28). 

Flere steder i heftet påpeges det, at mini
steriet en årrække efter Herlev-forsøgene 
igen retlede blikket mod de nye undervis
ningsformer, man der afprøvede (differenti
eret undervisning, gruppearbejde og projekt
arbejde). 

Hertil må det vel føjes, at efter den sidste 
gymnasiereform, der trådte i kraft for de ele
ver, der startede i august 1988, er tværfagligt 
samarbejde for de fl este fags vedkommende 
vanskeliggjort, og eleverne er ikke så meget 
som tidligere sammen med kammeraterne i 
stamklasserne. 

Efter endt læsning sidder jeg med en fø~ 
leise af at mangle noget kvantitativt materia
le, som vel må eksistere. Klarede eleverne 
sig eksempelvis ligeså godt, som eleveme 
på de traditionelle skoler? Og lykkedes det 
lærerne i matematik og fransk at få eleverne 
bragt op på samme faglige niveau? 

Børge Riis Larsen 
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En skole midt i byen. Christianshavns 
Gymnasium 1924-1999. 
Red.: Jens Pedersen; Anne Houe, Lars Kri· 
stensen og Jens Bencke. Udg. af Christialls· 
havns Gymnasium. /91 sider, ill. Fds pd 
skolen. Pris: 100 kr. 

Sundby Gymnasium fik et liv på kun fire år, 
grundlagt i 1920 på 0resundsvej i en tidlige
re privat realskole , som Københavns kom
mune havde overtaget året før; rektor var 
den velkendte socialdemokrat og pædagog 
Vilhelm Rasmussen. I 1924 rykkede dette 
gymnasium, der var kommunalt, ind i en 
bygning fra 1876, som tidligere havde huset 
Baadsmandsstrædes Sko le. Men nyt blev 
navnet, Christianshavns Gymnasium, og ny 
blev rektor, Frederik Bøgh; Vilhelm 
Rasmussen var samme ar blevet håndpluk
ket af den nye undervisningsminister, Nina 
Bang, til stillingen som forstander for Sta· 
tens LærerhØjskole. 

Siden er forløbet et antal år, der tillader et 
jubilæum og begrunder en status på tryk. 
Hvad blev karakteristisk? Det er angiveligt 
et af kriterierne i festskriftets udvalg af tekst 
og billeder. Bogen er underholdende, let· 
læst, opdelt i fem kapitler, adskillige under
rubrikker. Her er mange bidragydere, især 
lærere og (tidligere) elever, en blanding af 
dokumentation og causerier. Anmelderen 
har frydet sig over den samlede lærerfoneg
!leise - og har savnet et navneregister. An· 
melderen har glædet sig over bogens bille
der. 

Til bogens interessantere afsnit hører ka
pitler om skolens lokal- og bygningshistorie. 
Skolen har fået præg af det, som titlen udsi
ger: en skole midt i byen, i skyggen af Vor 
Frelsers Kirke, i samspil med lokalmiljøet. 
»Christianshavns Katedralskole« kaldte borg
mester Ernst Kaper skolen ved indsættelsen 
af Frederik Bøgh i 1924. Læserne får noget 
at vide om ændringerne i skolens lokale vil
kår og pladsmæssige problemer. Men under
ligt er det alligevel, at redaktionen helt har 
trængt »Borgerdydskolen på Christians
havn« ud af bevidstheden. Den var dog en 
brik i bybilledet herude fra 1795, indtil den i 
1892/93 forlod Christianshavn og flyttede til 
Helgolandsgade som Vestre Borgerdyd. 

Rektorerne er et kapitel for sig. Fire har 
der været, nemlig Frederik Bøgh fra 1924 til 
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1948, derefter Willy Nielsen til 1965, Ole 
Barfoed til 1989 og siden da Jens Bencke. 
De var valgt med omhu, og de blev kloge le
dere, fremgår det. Bogens kapitel forsøger 
en kort og venlig karakteristik, bygget især 
på uddrag af taler og nekrologer. Bøgh var 
rektor under den tyske besættelse, og de år 
får en god omtale. Unævnt er det, at Frede
rik Bøgh faktisk var medlem af det syv
mandsudvalg, der - uden ydre magtbeføjel
ser, men med autoritet og indflydelse - med
virkede til at forhindre tysk propaganda i 
skolerne i Danmark. Poul Dam, der havde 
gået på skolen i Bøghs tid, sagde i en samta
le med Uddannelseshistorie (1999), at Bøgh 
måske ikke var den store matematiker, »men 
i hvert fald en stor pædagog«. Dam henviser 
til Aage NØrfelts omtale af Bøgh i erindrin
gerne »Usporlige Veje« fra 1993. Bøgh som 
pædagog og skolemand er et emne, der kan 
anbefales; det har perspektiv. 

Skolekomedier, idræt, elevforeninger, 
Karl Schous malerier, legatfonde, elevde
mokrati og meget mere får en omtale i bo
gen - ofte med små og underholdende erin
dringer undervejs. I sidste kapitel gør så sko
lens nuværende rektor, Jens Bencke, sig 
overvejelser over sammenhængen, menin
gen, dannelsen om man vil: Byens unge- og 
deres lærere. Han holder sig til antydninger 
og korte træk om individualisering og ræl
lesskab, om skolesyn som »faglighed og de
mokrati«, om unge mennesker, der har brug 
for »)l11ods igelse og insisteren«. Men det var 
nu både nyttigt og nødvendigt, at vi fik disse 
sidste sider med, så det ikke altsammen blev 
til kun så fornØjelige indslag. En skole er 
ikke kun en række individuelle og selvhøjti
delige ») li vsprojektcr«; den er et fællesskab, 
en kultur. der først bliver vigtig, interessant 
og morsom, når den kan begrundes! Efter 
anmelderens mening skulle det synspunkt 
have været en rød tråd, der bandt bogen bed
re sammen. 

Ved siden af det officielle foreligger et an
det festskrift, utrykt, uambitiøsl, i ringbind. 
På titelbladet Slår: Christianshavns Gym
nasium, 75 år og lidt til. Tekster samlet af 
Hans Prieme, ved c.G. 1975-94. c.G.
tryk 1999. 

Det er et værdifuldt udvalg, den tidligere 
lektor ved Christianshavns Gymnasium har 
skabt: en kildesamling med forbindende og 



nøgternt oplysende kommentarer. De gen
givne kronikker m.v. - i fuld længde - fast
holder nogle perspektiver fra Christians
havns Gymnasiums og den øvrige gymnasie
skoles foranderlige liv gennem de 75 år. En 
af pointerne er, at vi følger C.G.s rektorer og 
lektorer i deres videre vi rke for gymnasie
skolen, både det pædagogiske og det organi
satoriske; adskillige af lærerne havnede som 
rektorer på andre gymnasier. Som tekstek
sempel kan nævnes: »Hvordan skal man få 
eleverne til at arbejde selv? Nogle syns
punkter, fremført i Pædagogisk Selskab den 
13. marts 1950, af adjunkt G. Tolderlund
Hansen«; Tolderlund-Hansen var adjunkt på 
Christianshavns Gymnasium, men blev i 
1957 rektor for Roskilde Katedralskole. 
Hans Prieme har fundet foredraget i artikel
fonn i tidsskriftet Vor Ungdom i 1950. 

Kort sagt har denne tekstsamling et per
spektiv, som rækker fra Christianshavn til 
skolen i Danmark; det gør den interessant. 
Forhåbentlig findes der nogle eksemplarer 
på c.G. Et enkelt er nået ind til Dansk Sko
lemuseum i Rådhusstræde - midt i byen -
hvor det kan benyttes. 

Vagn Skovgaard- Petersen 

900 år. Viborg Katedralskoles Jubi
læumsskrift. 
Red.: Lizzie Andersen mfl. Udg. Af Viborg 
Katedralskole 2000. 223 sider. Pris (fra sko
len): 100 kr. plus gebyr og porto: 125 h 

Jubilæer fremkalder heldigvis ofte skrifter 
om skolens bedrifter, helst med portrætter 
og silhuetter, lærer- og klassebilleder, byg
ningsfotos og -tegninger, talerstol, vægma
lerier, apparatur til undervisningen. Underti
den også gengivelse af et gavebrev. Fortiden 
profilerer; heri indgår en karakteristik af 
lærere og elever, som blev berømte også 
uden for købstaden og dens nærmeste op
land. Jubilæumsbogen er tænkt som monu
ment over gamle dage, men tillige som in
spiration til nutids dag og dåd: vi er led i en 
europæisk tradition, både en humanistisk og 
en naturvidenskabelig, der har måttet kæm
pe for åndsfrihed. Gør jer umage! 

Alle latin- og gymnasieskoler her i landet 
har en historie, også en skreven historie. Til 
de vidsynede og lærerige hører Bjørn Kor
nerups om Ribe og Frederiksborg; SorØ 

Akademi, Odense Katedralskole hører også 
til de interessante, flere kunne nævnes. I 
sammenhængen her er del vigtigt, at skole
historikeren, senere rektor (Fredericia) Carl 
E. Jørgensen - og Historisk Samfund for Vi
borg Amt - i 1960 udsendte Viborg Kate
dralskoles Historie. I fem kronologiske ka
pitler fortalte CEJ her om skolens vil kar i 
Viborg; til de første fem århundrede gav kil
derne dog kun sparsomme oplysninger. 
CEJs fremsti lling var god og solid, med in
teresse for markante ledere - rektorerne 
H.H. Lefolii (1866-1892), A. Heise (1892-
1908), l E. Olsen (1908-1922), Carl V. 
østergaard (1922- 1932) - og for de origina
le lærere, f.eks. H.Chr.C. Mortensen, ansat 
ved skolen 1888-1919, landskendt som 
» Fugle-Mortensen«. 

Det er på den baggrund, den nu forelig
gende bog, 900 år, lægger hovedvægten på 
den nyeste tid, dvs. perioden siden udflyt
ningen i 1926 fra Sct. Mogensgade ved 
Domkirken til Hack Kampmanns klassicisti
ske hovedværk på Skivevej. Det er blevet en 
morsom bog, fordelt på 26 bidrag, gennem
gående velskrevne og konkrete i etindring 
og eksempler. Alle forsøger de at fange sam
spillet mellem skolen og tiden~ både proto
koller og avisklip indgår i kildematerialet. 
Redaktionen har ikke forsøgt sig med en 
konklusion. Teksten er ledsaget af talrige 
skarpe og sjove illustrationer, som er stillet 
til rådighed af lærere, gamle elever, skolens 
arkiv, lokalhistorisk arkiv m. fl. 

Det skal ikke skjules, at jeg alvorligt har 
savnet en litteratur- og kildefortegnelse, 
både trykte og utrykte kilder (har Landsarki
vet i Viborg ikke været inddraget?), el nav
neregister, en series rectorum og en lærer
fortegneise, altsammen helst med årstal. 
Den slags er nyttigt værktøj, som kan støtte 
andre. Alligevel skal redaktionen kompli
menteres: den har udført et flot arbejde, bade 
historisk og sprogligt. Derfor skal samtlige 
dens medlemmer nævnes ved navn: Lizzie 
Andersen, Bent Jørgensen, Jvrgen Skot
Hansen, Erlend Thorvardarson og Anne
Marie ø stergaard. 

Bogen er stOlt set kronologisk i sin dispo
nering. Det er ikke muligt her at kommente
re alle bidragene - intet af dem forekommer 
overflødigt. Men en anmelder må have lov 
at udpege, hvad der i særlig grad har påkaldt 
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interessen. Træk af skolens liv i 1930'erne 
og l 940'eme, skildret af især Jens Sass Bak 
og Bent Behrendt Jørgensen, er vedkom
mende læsning, velgørende fri for en efter
tids letkøbte overbærenhed; vi møder tidens 
ideer og holdninger, politi ske og litterære; vi 
møder to fremtrædende elever, der blev hen
rettet af den tyske besættelsesmagt: Christi
an Ulrik Hansen og Erik Nyemann. De,. teg
nes her - og andre steder - et fint billede af 
F. Paludan-MUller, rektor ved VK 1932-
1954. Flere forfatLere giver en fængslende 
omtale af elevforeningen Minerva, dens avis 
og dens betydning. 

Karl Olsen var rektor fra 1954 til 1978, 
kendt som konservativ politiker og som for
mand for Gymnasieskolernes Lærerfore
ning, da skolelovene af 1958 blev til - bag 
hans ryg! Bogen bringer ikke ny viden om 
dette drama mellem Karl Olsen, undervis
ningsminister Jørgen Jørgensen og folkesko
lens lærerformand Stinus Nielsen. Men Karl 
Olsen som skolemand og rektor får her et ef
termæle af de sjældne, tydeligst i Jørgen 
Skot-Hansens portrætartikel. Den slutter 
med linierne: »Ingen, der har mødt dette 
menneske, er forblevet upåvirket. Der er 
langt mellem mennesker af det format«. 
Hvor må Karl Olsen og Stinus Nielsen have 
haft det morsomt sammen inden 1958. De 
var overskudsmennesker begge to, i stand lil 
at dele ud af deres menneskelige ressourcer. 

Konfrontationer var der også. l den 
såkaldte Skivesag 1952-53 stødte det autori
tære og det demokrati ske menneskesyn sam
men på en så ubehagel ig måde, at undervis
ningsminister Flemming Hvidberg og un
dervisningsinspektØr Højberg Christensen 
måtte inddrages i en løsning. Finn Jacobi har 
skrevet en veldokumenteret artikel herom. -
Kollegiet , studenter-oprørets virkninger, 
musiklivet på skolen er andre emner, der be
handles, så de ikke blot udsiger noget om det 
lokale skoleliv, men også er bidrag til viden 
om forandrin ger, der på landsplan endnu 
ikke er overskuelige. 

Vagn Skovgaard-PeJersen 

Lis Levinsen: Danskfaget 1960-1985 
73 sider, i!lusJrereJ, kroner 75 
Dansklæreryorelli1!gen, Rarhsacksvej 7, 
/862 Frederiksberg C - tif. 337900/0. 
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Lis Levinsen (=LL), et velkendt navn i gym
nasiekredse, gik på pension i 1996 og fik nu 
tid til at nedfælde sine tanker og erindringer 
om den periode, hvor hun selv virkede som 
dansklærer i gymnasiet Ci Rødovre, Virum 
og Herlev). Efter hendes eget udsagn ophØr
te hendes direkte føling med danskfaget i 
skolen, da hun blev rektor, nemlig i 1982 -
ved østre Borgerdyd. 

»Egne noter« kalder LL træffende sin re
degørelse. Den vedrører primært hendes 
personlige erfaringsverden. Det er gymnasi
et i omegnen af hovedstaden, der omtales, 
betragtet med den erfarne lærers blik. Frem
stillingen er person lig, velovervejet og ube
sværet ligefrem, tiltalende uprætentiøs. Kun 
få udblik til de øvrige pædagogiske miljøer 
og til samtidens tilstande og begivenheder 
uden for skolen. Synsfeltet altså begrænset, 
men hvad der befinder sig i feltet omtales 
med sund fornuft af en djærv skribent, der 
har begge ben på jorden. 

LL supplerer sine egne erfaringer med en 
række håndplukkede kollegers og diverse 
dokumenters vidnesbyrd. Hun tilstræber in
gen omfattende, stringent anlagt undersøgel
se af sit emne. Ingen videnskabelige ambiti
oncr gør sig gældende. Kompositionen er 
kronologisk, anlagt efter tiårsprincippet. Ho
vedvægten ligger på periodens reformer af 
faget og de dertil knyttede debatter. 

Den fordom sfri, rel afslappede redegørel
se er båret af kærlighed til faget og en opti
misme på dets og dansklærernes vegne. Del 
virker velgørendc, men er også, som uan
fægtet grundholdning, diskutabelt. Grundto
nen er givet med optakten, identisk med kol
lega-udsagnet: »Den Gud elsker, lader han 
blive dansklærer i gymnasiet!« Nu er frem
stillingen heldigvis ikke blottet for kritisk 
stillingtagen ti l periodens mange markerede 
standpunkter; dog har forståelsens mildhed 
gennemgående mere vægt hos LL end 
ræsonnementets skarpe træfsikkerhed. 

Første hovedafsnit udgøres af de person
ligt (ikke repræsentativt) udvalgte »ti dansk
læreres bekendelser«. Deres fornemste mål 
med undervisningen er »elevemes personl i
ge udvikl ing«. Drivkraften er »glæden ved 
at fonnidle sin egen glæde ved liueraturen 
til eleveme«. Danskundervisningen »føles 
som et eksistentielt arbejde«. Tidspresset fø
les dog plagsomt: »Med alle disse nye kur-



suskrav tabes muligheden for at tilrette
lægge forløb, som er individuelt tilpasset ef
ter elevgruppen«. Det kniber ofte med ele
vernes basale færdigheder, desuden med de
res tid og vilje til forberedelse. De lever i og 
med deres egen ungdoms kultur; }}de voks
nes [mening og] dom spiller ikke den centra
le rolle længere.« 

Så følger de 25 års danskfags-historie: 
Bekendtgørelse og vej ledning, 196 1 - Debat 
og praksis i 1960'eme - 1971-reformen -
Forsøgsarbejde og CUR-rapporter 
1980'erne med HUM- og KUP-rapport. Til 
sidst opsummering og litteraturliste. I denne 
sidste, identisk med LL':; inddragne materia
le, er også den mere omfattende skoledebat 
og de store udblik fraværende. 

Det afrundende overblik fæstner sig I. 
ved den op til 1985 løbende diskussion om 
danskfaget forstået som en helhed eller som 
en todelt størrelse, i 1970 benævnt »I ittera
tur og kommunikation«. 2. ved de mange 
skiftende forsøg på at fastholde disse to 
størrelser i en funktionel sammenhæng; i 
1960'erne tales der om »litteraturforståelse 
ved sproglig iagttagelse«. 3. ved den stadige 
overvejelse af og uenighed om dannelsens 
indhold og betydning. Hvad indholdet angår 
plæderer LL for M. A. Goldschmidts fors
tåelse: » Ved Dannelse forstaar jeg den ud
viklede Evne til at være opmærksom, opfat
te og tilegne sig en Tanke, være selvstændig 
i sin Dom, vi lle Noget, om og noget ganske 
Lidet, paa Aandens Gebet.« 

Ud fra LL', skrift vi l jeg for egen regning 
tilføje: Litteraturlæsningen stod centralt i de 
datidige dansklæreres bevidsthed, og den 
skriftlige fremstilling spi llede en stor rolle 
for dem; her blev der arbejdet intenst. Deri
mod synes mediernes betydning at have 
været for upåagtet, og det samme gælder 
vistnok den mundt lige fremstilling. 

LL's emnebelysning er vederhæftig og 
sympatisk. Men dens perspektiver synes 
mig for begrænsede. Beskedenhed kan være 
en dyd, men også et bånd, der snærer. De 
mange illustrationer undervejs er mere staf
fage end dokumentation og igangsættende 
incitament. 

ThorkUd Borup Jensen 

Træk af specialundervisningens historie. 
Halldicaphistorisk Tidsskrift udgivet af Hi
storisk Selskab jor Handicap og Samfund. 
Febmar 2000. Redaktør Ingrid Wass. Dansk 
psykologisk Forlag. 88 sider. 

Dette nummer af tidsskriftet er som titlen 
også signalerer helliget artikler, der beskæf
tiger sig med specialundervisningen i et hi
storisk perspektiv. l det redaktionelle forord 
bliver der givet udtryk for, al Historisk Sel
skab for Handicap og Samfund med dette 
nummer ønsker at bevare en del af den viden 
skabt af de mange ildsjæle, der gennem ti
den har forsøgt at påvirke udviklingen inden 
for specialundervisningen. Desuden tages 
der afstand fra det eftermæle, som mange af 
specialundervisningens pionerer har fået i 
eftertiden, idet fØlgende slils fas t: "Måske 
har vi ikke altid forståelse for, at de enkelte 
ændringer skete i konkrete situationer og i 
konkrete samfundsmæssige sammenhænge, 
hvor handlemulighederne var stækt begræn
sede og hvor de økonomiske muligheder var 
meget ringe i forhold til, hvad vi kender i 
dag. Det er nødvendigt at se denne sammen
hæng for at forstå perspekti verne i ændrin
gerne i de handicappedes forhold.« 

Temanummeret om specialundervisnin
gens historie er tilegnet en af hovedaktører
ne bag specialundervisningen, tidligere un
dervisningsinspektør i Undervisningsmini
steriet I. Skov Jørgensen, og et mindeord 
skrevet af Henning W. Nielsen indleder te
manummeret. 

Temanummeret indeholder 7 artikler, der 
belyser forskellige aspekter af specialunder
visningens historie. De første to omhandler 
spørgsmålet om særundervisning i folkesko
leregi i 1900-tallets begyndelse. 

Janus Wolff Christiansen og Mikkel Sol
gaard Thomsen, begge cand.scienl.soc., og 
stud.mag. Jacob Walter sætter i artiklen 
»)Hans Christian Johannessen og hjælpeklas
serne« fokus på en af datidens store skolepo
litiske debattører og hans deltagelse i debat
ten om elevdifferentiering og enhedsskolen. 
Deres artikel er »historien Om en af enheds
skolens første og største ideologiske fortale
re og historien om enhed og deling i den 
københavnske kommuneskole i begyndel
sen af det 20. århundrede.« Det blev ikke 
Hans Christian Johannessens skolesyn, der 
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vandt kampen om skolen i hans samtid, men 
ifølge de tre forfattere var han med lil at nu
ancere debatten, ligesom hans visioner på 
mange punkter var med til at varsle fremti
dens folkeskole. 

Mens de tre forfattere fokuserer på en en
kelt skolemands indsats i den skolepolitiske 
debat, er det de konkrete tiltag med oprettel
sen af særlige klasser for svagt begavede 
og/eller sent udviklede børn, den undervis
ning, der blev givet, og de holdninger der 
blandt lærere var til den specialpædagogiske 
indsats, der tages op i cand.pæd. Karen 
Braads rutikel »KærtJsært Jsvært barn har 
mange navne«. I et afs luttende afsnit stiller 
hun det yderst relevante spørgsmål, om de 
ændringer, der er sket over tid, og de erfarin
ger, der er indsamlet, vi l betyde, at flere 
svagt udrustede børn vil opleve en optimal 
skolegang. At det er tvivlsomt, gør Karen 
Braad indirekte opmærksom på ved al påpe
ge, at de lærerstuderende af i dag ikke i de
res uddannelse undervises i, hvordan man 
bedst kan forstå og undervise disse børn. 
Dermed har vi i læreruddannelsen efter hen
des opfattelse bevæget os tilbage til tidligere 
tiders nulpunkt. Det er en interessant nutidig 
perspektivering. 

I de følgende to anikler gives der et kon 
rids af specialklassernes og specialundervis
ningens udvikling gennem århundredet. 
Mens professor dr.pæd. Niels Egelunds i sin 
artikel »Specialklasser - noget nyt - noget 
der bør forsvinde - noget der kommer 
igen?« om udviklingen fra de tidlige special
klasser over integrationsbestræbelser til 
I 990'ernes ideal om den inklusive skoJe eI
ler »skolen for alle« har fokus på folkesko
lens specialundervisning, er det specialun
dervisningen i bredere forstand, cand.psych. 
Henning W. Nielsen beskæftiger sig med i 
sin artikel »Specialundervisningens mange 
og skiftende ansigter«. De tidligere forsorgs
foranstaltninger og de gennemgribende æn
dringer, der i perioden fra 1950' eme skete 
ikke mindst inden for åndssvageforsorgen. 
ses her som et af specialundervisningens 
mange ansigter. 

I artiklen »Opreuelse af et specialunder
visningscenter i en amtskommune« beskri 
ver cand.pæd.psyk. Poul Th. Poulsen det 
konkrete tiltag, der i 1961 blev taget i Ring
købing amtskommune for at gøre det muligt 
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for svært handicappede børn at blive under
vist i nærheden af deres hjem i stedet for an
bringelse på en af de store forsorgsinstitutio
ner. Som så ofte skulle det være praksis, der 
satte skred i de ministerielle betænkninger 
og folketingsbeslutninger. Forfatteren gør i 
artiklen desuden opmærksom på, at de inter
nationale tiltag i forhold til handicappedes 
ret til undervisning har haft indflydelse på 
den danske udvikling i tiden efter 2. ver
denskrig. 

I artiklen »fntegrationens fødsel« af un
dervisningsinspektør Jørgen Hansen er det 
»den grønne belænkning« fra 1961 om spe
cialundervisningen, dens baggrund og ind
hold der er fokusområdet. Betænkningen be
tragtes som det vigtigste dokument i dansk 
specialundervisnings historie. 

Det er en artikel om et specifikt handicap, 
der afslutter temanummeret. Artiklen »)Tale
pædagogikkens rolle i skolens specialunder
visning« er skrevet af ph.d. Steen Fibiger og 
omhandler dels taleundervisningens udvik
ling i folkeskoleregi, dels kampen for at få 
en talepædagoguddannelse. Forfatteren vi
ser, at trods den udbygning af taleundervis
ningen, der skete fra midten af I900-tallet, 
var der endnu på den tid ikke megen fors
tåelse for børn, der stammede, ti I trods for at 
det primært var dem, taleundervisning og 
taleforsorg var rettet imod. 

Tidsskriftets artikler er velskrevne og le
verer et relevant bidrag til specialundervis
ningens historie. De kan derfor absolut an
befales ikke kun til specialpædagogisk inter
esserede, men også til andre med interesse 
for undervisningsomni.det. 

Nete Balslev Wingender 

Niels Møller: Sangskolen. Københavns 
Kommunes Sangskole - Sankt Annæ 
Gymnasium 1929-1989. 
Udgivet af Selskabet Københavns Drenge
kors Venner. 1998. 280 s. ilt. Ekspedition 
DBK. 

I 1930eme steg interessen for kirkekor med 
drenge- og mandsstemmer, og der var i ud
landet sådanne kor med en lang tradition bag 
sig. 

Denne interesse gav sig udslag i, at Dansk 
Korforening og Wilhelm Hansens Musikfor
lag oprettede et kor af drenge- og mands-



stemmer med den unge organist og musik
magister Mogens Wbldike som leder. Det 
blev dog snart klart, at skulle man nå de høje 
mål, man havde sat sig, måette man have en 
korskole, hvor drengene kunne undervises i 
almindelige skolefag og sang inden for et 
dagligt skoleskema. 

Sankt Annæ Vestre Skole, der havde 
været øvelsesskole for Blaagaard Seminari
um, stod foran nedlæggelse, da seminariet 
ville flytte sin praktikundervisning. Skolens 
inspektør dr. phil. Vi lhelm Schepelern og 
Mogens Woldike så muligheden for at op
rette en sangskole her og fik kraftig støtte af 
Københavns skoleborgmester dr. phil. Ernst 
Kaper, der fik overbevist magistrat og bor
gen'epræsentation, så Sankt Annæ Vestre 
Skole i Hindegade i 1929 blev til Køben
havns Kommunes Sangskole. 

Forfatteren, der blev Wbldikes efterfølger 
som sanginspektør og sanglig leder, og som 
har været tilknyttet sangskolen i et halvt 
hundrede år, har valg t at gå forholdsvis let 
over de første mange år af skolens historie, 
da de er grundigt beskrevet i andre værker, 
og begynder derfor først omkring 1968, da 
man gik i gang med at plan lægge en ny sko
lebygning. 

Skolen udvikledes med piger og gymnasi
um, så man kunne oprette eL pigekor og et 
gymnasiekor samt et skoleorkester. 

Forfatteren skildrer med stor grundighed 
korenes koncerter i ind- og udland med an
givelse af program, dirigent og sol ister samt 
citater fra anmeldelser. 

Også skildringen af sang- og musikunder
visningen er interessant læsning beskrevet af 
forfatteren, der selv har deltaget i og fulgt 
den siden skolens oprettelse. 

Bogen er forsynet med en fortegnelse 
over alle, der i tidens løb har været ansat ved 
skolen, en litteraturfortegnelse og registre 
samt II sider med anekdoter, som forfatte
ren har optegnet fra skolen i liden løb. 

Alt i alt er det en bog om en skole, der på 
grund af sin særlige opgave til en vis grad 
falder uden for det almindelige skolesystem, 
som den alligevel skal indgå i. 

Robert Hellner 

Frede V. Nielsen: Almen Musikdidaktik 
2. reviderede og bearbejdede udgave. Aka
demiskjor/ag 1998, 4/ / s. iII., 398 kJ: 

Frede V Nielsen, dr. pæd., er professor ved 
Danmarks Lærerhøjskole, Institut/or æsteti
skejag og Mediepædagogik. Siden 1994 har 
han desuden været gæsteprofessor ved 
fløgskolen i Bergen, Avdeling for Lærerut
danning, MusikkseksjonenlGriegakademiet. 

Når bogen omtales i nærværende årbog, 
skyldes det især kapitel 5, der trækker linier 
i musik/agers historie. 

Al give sig i kast med al skrive en bog om 
musikdidaktik er el ambitiøst projekt. Men 
Frede V. Nielsen tør. I forordet til førsteud
gaven fra 1994 skriver han, al der ham be
kendl ikke findes en samlet fremstilling om 
centrale musikdidaktiske emnekredse i det 
nordiske sprogområde. Der foreligger en 
stor mængde musikdidaktisk litteratur af høj 
kvalitet på tysk og engelsk, men den be
handler mere afgrænsede problemer eller 
delemner. Førsteudgaven var et pionerarbej
de. Ønsket om, at bogen kunne medvirke til 
teoretisk bevidsthed om musikpædagogiske 
forhold i Norden synes indfriet. Bogen fik 
en velvi llig modtagelse og har fundet flittig 
anvendelse på uddannelsesinstitutioner i de 
nordiske lande. I de senere år er det musik
pædagogiske område blevet genstand for 
nye og spændende studier, ikke mindst tak
ket være et nyt Nordisk netværk for musik
pædagogiskforskIling. 

Bogen er inddelt i 8 kapitler, der hver især 
afrundes med en delkonklusion. De skal 
ikke nødvendigvis læses i den anførte ræk
kefølge. I de to første anskues musikfaget 
)} udefra«, i de to efterfølgende »indefra«. 
Dette dobbelte perspektiv har som funktio n 
at forbinde en pædagogisk og en faglig ind
faldsvinkel. 

I kap. 1 forklares det grundlag, bogen er 
skrevet på. F. Y.N. betoner, at det ikke er 
hans hensigt at fortælle, hvordan musikun
dervisning skal være, men at give andre bed
re mulighed for at træffe bevidste og be
grundede fagdidaktiske valg. 

I kap. 2 belyses musikfaget ud fra en dan
nel sesteoretisk synsvinkel. 

Herefter supplerer forfatteren dette })ude
fra« lagte perspektiv med synsvinkler, der 
udspringer »inde fra« selve musikfaget og 
musikken (kap. 3). 

Kap. 4 står centralt i bogen. Det omhandler 
selve musikken og vort essentielle forhold ti l 
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den. J-ler anlægger FVN. et fænomenologisk 
syn på musikalske fænomener. Det musik
syn, der her fremlægges, får konsekvenser for 
andre dele af bogens fremsti lling. 

Det meget omfattende kap. 5 analyserer 
systematisk en række didaktiske posi tioner 
og konceptioner i musikfaget. Disse belyses 
indbyrdes og i et historisk perspekti v. Der 
peges på, hvordan fx klang- og »skønsangsi
dealer« skifter med tiden. Et eksempel herpå 
er vores »klassiske«, vesteuropæiske skole
sang. der i løbet af de seneste årtier er blevet 
suppleret med nye idealer under indflydelse 
af jazz-, beat-, og rocksang, samtidig med at 
særlige teknik- og medieforhold, fx mi kro
fonbrug, har vundet indpas i skolen. Et andet 
eksempel på en historisk ændring er synet på 
børns sangkul tur. Tidligere betragtedes bør
nesang som et primit ivt forstadie, mens der i 
dag er større tendens til at anerkende dens 
helt egen æstetik. 

I kap. 6 diskuteres fem forskellige aktivi
teLsformer i musikfaget, og i kap. 7 afrunder 
og sammenbi nder forfatteren det hele. Der 
gives (figur 7.1) et komplekst billede af in
terrelationer mellem overordnede indfalds
vinkler og distinktioner, behandlet i fremst il 
lingen ved belysning af spørgsmålet om mu
sikundervisningens begmndelse og indhold. 

Kap. 8 er ny t i I 998-udgaven og udgør en 
slags efterskri ft med tilføjelser til kap. 5. 
Dele af bogens grundlag genovervejes og -
ikke mindst vigtigt - didaktikbegrebet tages 
op til udvidet diskussion! Det er helt befri
ende, at forfatteren her kommer ud af 
busken og tydeligt erkender, at han går ind 
for et snævert didaktikbegreb med tyngde
punkt i begru ndelses- og indholdsprobJema· 
tik . Hermed erklærer han sig - ikke uventet 
- som tilhænger af den såkaldte Lærerhøj · 
skole-didaktik, der under stærk inspiration 
fra tysk dannelsesteoretisk tradition frem
hæver indholds- og målovervejelserne og 
udskiller bl.a. læren om undervisni ngsmeto
der fra didaktikken. F. Y.N. skriver: 

)Problemet vedrørende et snævert eller 
vidt didaktikbegreb er imidlertid ikke, om 
metodeproblemer er vigtige eller ej, men 
om de er problemer af en anden art end 
begrundelses- og indholdsproblemer og 
principielt underordnet disse (ivf. afsni t 
1.3. I). Det er min opfattelse, at det forhol
der sig sådan.« 
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udtryk for forfatterens bekymring over, at den 
pædagogiske offentlighed og sagkundskab 
efter hans mening i de senere år især har været 
mere optaget af spørgsmål i ti lknytning til ele
vens læreproces og forudsætninger herfor end 
af at løse indholdsproblematikken. Denne må 
komme forrest i rækken af problemfelter. 
præcis som I . satsen i en symfoni naturligt 
spilles før de øvrige satser (anmelderens sam
menligning). FVN. mener desuden, at endnu 
en hi ndring for en løsning af spørgsmålet om 
undervisni ngens indhold kan opstå, hvis dette 
betragtes udfra en rent fagl ig eller overordnet, 
almenpædagogisk synsvinkel. 

Et eksempel på en meget bred opfattelse 
af didaktikbegrebet giver docent, dr. philos. 
Thyge Winther-Jensen i Den Store Danske 
Encyklopædi: 

»Didaktik, hvis indhold er rettet mod un
dervisningens metoder, indhold og mål, 
var tidligere begrænset ti l læren om un
dervisningsmetoder, men inddrager nu til
lige omrader som curricu lum- og dannel
sesteori , målovervejelser samt undervis
ningens psykologiske og sociokulturelle 
forudsætninge[«. 

EVN. er bekendt med den krit ik, der fra fle
re sider i dag rejses mod det snævre didak
tikbegreb og søger at imødegå den ved at an
føre, at den fremstill ing, han har givet af den 
almene musikdidaktik, kunne præciseres 
ved underti tl en indholdets perspektiv. Det 
skulle antyde behovet for supplerende frem
sti llinger ud fra henholdsvis elevens per· 
spektiv og lærerens perspektiv. 

Danmarks Pædagogiske Institut (tid l. 
Danmarks Lærerhøjskole) er kendt for at 
have integration af fag og didaktik som et af 
sine hovedemner. Det har givet anledning til 
begrebet fagdidaktik, der naturl igt må rejse 
det væsentlige spørgsm<il om forholdet mel
lem almen didaktik og fagdidaktik. EVN. 
tager denne diskussion op og ta ler fo r en in
tegrativt præget fagdidaktik med rødder i 
såvel faget som almendidaktikken. Frem for 
al betragte musikdidaktikken som et isoleret 
område søger han at fi nde frem til, om der 
på tværs af enkelte fags didaktik findes ho
vedtendenser. der kan fungere som fælles 
grundlag for fagdidaktisk tænkning, når 
denne rctter sig mod almen undervisni ng. 



Der gennemgås fire typer af grundlag for 
fagdidaktik (basisfag, hverdagserfaring, ak
luel samfundsproblematik, antropologi). 
Han når til det resultat, at disse fire paradig
mer ikke udelukker, men kompletterer hin
anden, idet det er forskellige ting, de siger 
noget orn. Man kan sætte det ene i faeu s, 
men de andre må træde hjælpende til, hvis 
man ikke skal havne i det urimelige eller 
kortsigtede. Tilsammen danner de klang
bund for den mere konkrete behandling af 
musikdidaktiske problemstillinger. Sanuidig 
knytter de forbindel se til behandling af til 
svarende problemer i andre fags didaktik. 

Denne konklusion er vigtig, ikke mindst 
nAr man tænker på de lærerstuderende, til 
hvem bogen er »skræddersyet«. Inden for 
vores brede læreruddannelse ville det nok 
blive uoverskueligt, hvis der forelå en lige så 
omfattende didaktik til hvert enes te fagom
råde. l så fald kunne man næppe fortænke 
den studerende i at vælge at lade den almene 
didaktiks begrebsapparat være tilstrækkelig 
og udelukkende på baggrund heraf i ,in 
praksis foretage reflektering, uddragning og 
integration. 

Bogen henvender sig til studerende ved 
alle typer ins titutioner med musikpædago
gisk reLtede uddannelser og i det hele taget 
til enhver, der måtte være optaget af det 
musiske og æstetiske i opdragelse og under
visning. 

Titlens indledningsord, almen, rummer to 
betydninger: 
l . Almindelig/generel. Der tages spørgsmål 

op, som har betydning for al musikunder
visning - for musikalsk opdragelse over
hovedet, hermed også betydning ved ud
dannelse af musikundervisere. 

2. For aJle. Der refereres her til almen un
dervisning i skolen, specielt folkeskolen, 
men også den videregående skole (gym
nasium, HF m.\.). 

Når Frede V. Nielsen j forordet anfører, aL 
det endnu er for tidligt med en egentl ig revi 
deret udgave, kunne det tolkes som et tegn 
på, at der i en ikke fjern fremtid vil komme 
en sådan. Tænk, om forfatteren, sammen 
med øvrige medlemmer af Nordisk_netværk 
Jor-'llllsikpædagogiskJorskning, ved den 
lejlighed kunne præsentere et nyudviklet, 
fremtidsrettet didaktikbegreb med udspring i 
nordisk tradition, som el kærkomment alter
nativ til det her omtalte tyskinspirerede. Når 
man i mere end et århundrede har kunnet 
tale om et nordisk lys i malerkunsten eller en 
nordisk tone i musikken, hvorfor så egentlig 
ikke ell nordisk tankegang i det nye årtu
sinds musikdidaktik? 

Lissa Nicolajsen 
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