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Danmarks anerkendelse de jure af
Sovjetunionen i juni 1924*
A f Henrik Bertelsen
Danmarks politiske og økonomiske forhold til den unge Sovjetstat,
der opstod som resultat af Oktoberrevolutionen i 1917, har i sti
gende omfang været genstand for den historiske forskning. Rektor
Henrik Bertelsen belyser de forhandlinger, der gik forud for op
rettelsen af de fulde diplomatiske forbindelser mellem de to stater
i 1924. Dette spørgsmål ses tillige at have umiddelbar tilknytning til
indenrigspolitiske og almeneuropæiske forhold.

Indledning
Lenins kommunistiske styre i Rusland var i de første år efter revolu
tionen internationalt isoleret i en fjendtlig kapitalistisk verden, hvis re
geringer nægtede at have noget at gøre med en politisk ledelse, der som de hævdede - hensynsløst krænkede den civiliserede verdensorden.
Sovjetregeringen erklærede, at den ikke ville anerkende nogen forplig
telse til at forrente og tilbagebetale de lån, som det gamle Rusland
havde optaget i udlandet før 1917. Endvidere agtede man ikke at er
statte de umådelige kapitaler, som udenlandske forretningsvirksomheder
havde investeret i det russiske erhvervsliv, og som nu var blevet natio
naliseret af sovjetmagten. Dertil kom frygten for den kommunistiske
propaganda, der med »Tredie Internationale«, Komintern, i Moskva
som arnested søgte at rejse arbejdermasserne i vestens industrilande og
koloniernes udbyttede farvede befolkninger til en proletarisk verdensre
volution efter russisk forbillede. I disse lande skulle der efter en marxi* I translitteraturen af det russiske navnestof følges som hovedregel British Standards
norm således:
zh udtales som s i engelsk pleasure eller j i fransk jardin
z
- stemt s i engelsk his eller i tysk sein
kh - ch i tysk ach
ch - ch i engelsk child
sh - sh i engelsk shop
shch - langt, mouilleret sh i English ship.
Der er anvendt trykaccenter, hvor trykket kan give anledning til usikkerhed. Den
traditionelle danske stavemåde af en del russisk navnestof er bevaret, f. eks. St.
Petersborg, Katharina, Alexander, Kaukasus, Krim.

162

Henrik Bertelsen

stisk analyse foreligge en revolutionær situation som følge af den første
verdenskrig og de sociale omvæltninger, som fulgte i dens kølvand.
Vestens militære intervention i Rusland og støtten til de kontrarevo
lutionære hvide hære under borgerkrigen var for Moskva et bevis på
rigtigheden af teorien om den kapitalistiske verdens vilje til at knuse
den russiske revolution. På tilsvarende måde mente man i Vesten, at
Komintems virksomhed var et udtryk for Sovjets fjendtlige hensigter.
Den sejrrige socialistiske revolution og appellerne fra Komintern undlod
ikke at gøre indtryk langt ud over den unge sovjetstats grænser.
I løbet af 1919 blev de hvide hære afgørende slået, samtidig med at
vestmagterne begyndte at afvikle deres interventionspolitik, og i 1922
blev der sat punktum for interventionseventyret og den hvide kontra
revolution, da de sidste japanske tropper blev evakueret fra Vladi
vostok. Men de forløbne fem år havde hos kommunisterne efterladt
en forklarlig og velbegrundet mistillid til og frygt for det kapitalistiske
udlands planer.
Under borgerkrigen havde Rusland i det store og hele været af
skåret fra tilførsler udefra, og de indre kampe havde medført et næ
sten totalt sammenbrud af transportvæsenet og produktionen. Det nor
male samfundsliv var blevet afløst af kaos, selvtægt og stigende krimi
nalitet, og store flygtningeskarer var på hvileløs vandring i det uhyre
rige. For at holde samfundet blot nogenlunde i gang måtte sovjetre
geringen indføre den såkaldte krigskommunisme, der hjemlede arbejds
pligt, værnepligt og statens ret til tvangsrekvisitioner af al ejendom.
Produktionen i landbrug og industri gik katastrofalt tilbage, dels fordi
der ikke måtte anvendes lønnet arbejdskraft i landbruget, og dels på
grund af vanskelighederne ved pludselig at skulle overtage administra
tionen af hele det industrielle produktionsapparat.
Til alt dette kom i årene 1921-22 en katastrofal hungersnød. Den
hang dels sammen med, at mange landsbyer var forladt, og jorden lå
udyrket hen, dels skyldtes den, at landet i 1921 blev ramt af en usæd
vanlig tørke. I Volga-området truede hungersnøden millioner af men
neskeliv, og kendte russere med forfatteren Maksim Gorkij i spidsen
appellerede til udlandet om hjælp, der blev besvaret ved en storstilet
humanitær indsats. Særlig kendt var den norske polarforsker Fridtjof
Nansens organisation af det internationale hjælpearbejde, hvor også man
ge danskere ydede et værdifuldt bidrag. Russerne anerkendte Nansenaktionens uhyre betydning og viste ved talrige lejligheder deres taknem
melighed. Stillet over for de uhyre vanskeligheder på alle indre fronter
måtte Lenin for en tid opgive krigskommunismen.
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Den nye økonomiske politik, Nep-politikken, betød fra foråret 1921
en del indrømmelser til privatkapitalismen. Bønderne slap for tvangsaf
levering af hele deres landbrugsproduktion, og de fik tilladelse til at
sælge et vist overskud på det frie marked. Derved styrkedes den vel
stående gårdejerklasse - kulakkerne - som med fordel udnyttede de
friere omsætningsforhold; men samtidig voksede et talstærkt landprole
tariat frem. Desuden fik private forretningsfolk ret til at drive mindre
industrielle virksomheder og detailhandel. Men staten forbeholdt sig ene
ret på storindustri, transport, bankvæsen og udenrigshandel. De første
handelsaftaler med kapitalistiske lande blev indgået, og udenlandske fir
maer kunne få koncessioner på at drive forretning, investere og udnytte
de russiske naturrigdomme.
Synspunktet i Vesten var, at når sovjetstyret ikke kunne nedkæmpes,
måtte man affinde sig med det og søge genoptagelse af de økonomiske
forbindelser. For sovjetregeringen kunne samarbejdet med vestmagterne
være værdifuldt dels af hensyn til genoplivelsen af den russiske økono
mi og tilførelse af udenlandsk kapital, dels fordi man håbede på, at
udlandet kunne presses til at anerkende det nye styre. Moskva måtte
søge at bryde den totale isolation, som revolutionen havde medført.
Den økonomiske konference i Genua i foråret 1922 var den første
internationale forhandling, hvor der mødte sovjetiske delegerede på lige
fod med Vestens førende statsmænd. Den russiske delegationsleder, udenrigskommissær Georgij Chichérin, erklærede, at hans land var rede til
at anerkende både førkrigs- og krigstidsgæld og enten restituere konfiske
ret udenlandsk ejendom eller betale erstatning, men til gengæld kræve
de han omgående anerkendelse de jure og store kreditter til Rusland. End
videre fremsatte han modkrav for ødelæggelse, der var forårsaget af de
allieredes intervention under borgerkrigen og for følgerne af den øko
nomiske blokade. Italien og England var ikke uvillige til at drøfte de
russiske forslag nærmere, hvorimod Frankrig og Belgien pure afviste over
hovedet at overveje sagen. Da vestmagterne ikke kunne blive enige
om en fælles holdning over for Sovjet, blev konferencen resultatløs, og
det første forsøg i efterkrigstiden på at inddrage Sovjetunionen i den
europæiske familie var mislykket.
Det sovjetiske standpunkt vedrørende gældsspørgsmålet kom klart
frem i det russiske memorandum af 11. maj 1922, hvori det hed: »Mere
end én af de på konferencen i Genua repræsenterede stater har i fortiden
annulleret gældsforpligtelser, som var blevet indgået af dem. Mere end
én stat har beslaglagt ejendom, der tilhørte udlændinge eller dets egne
statsborgere, uden af den grund at være blevet fordømt på samme må-
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de, som Sovjetrusland er blevet det«, og der henvistes til Det franske
Konvent, der i 1792 ophævede det tidligere regimes traktater og nationale
gæld. Med hensyn til erstatningskrav, der hidrørte fra udlandets ind
blanding i borgerkrig, anførtes Alabama-sagen fra 1872. På grundlag
af dette princip krævede russerne 50 milliarder francs i erstatning for
fremmede magters ødelæggelser under den russiske borgerkrig.
Herom siger det sovjetiske memorandum: »Rusland er rede til at
indrømme udlandet vigtige koncessioner, men på den absolutte betingelse,
at der skal gives tilsvarende indrømmelser til fordel for det russiske
folk, som ikke vil kunne anerkende en overenskomst, der er ensidig
til fordel for udlandet» x.
Den danske delegation i Genua blev ledet af Danmarks gesandt i
Paris H. A. Bernhoft2. Delegationen omfattede endvidere direktør Emil
Glückstadt fra Landmandsbanken, hvorimod 0 . K. s almægtige leder,
etatsråd H. N. Andersen, var blevet forbigået, hvilket han tog udenrigs
ministeren Harald Scavenius, der havde sammensat delegationen, ilde
op, og denne forbigåelse var medvirkende til udenrigsministerens af
gang senere på året2a.
H. N. Andersen fremsatte nogle ubeherskede angreb på Glückstadt,
og han havde yderligere til kongen udtalt, at halvdelen af ministeriet
burde smides ud, og at statsminister Niels Neergård skyldte ham en
undskyldning for gentagne forbigåelser. H. N. Andersens betroede mand
i regeringen, landbrugsminister Th. Madsen-Mygdal havde gjort, hvad han
kunne for at intrigere mod Glückstadts deltagelse i Genua-konferen
cen, men uden resultat3.
Den forhenværende russiske statsråd C. A. Koefoed, der i tsartiden hav
de gjort et stort arbejde for at reformere det forsømte russiske land
brug, var også medlem af delegationen. Han måtte anses for særlig
sagkyndig i spørgsmålet om bolshevistiske konfiskationer, da han selv
havde mistet bl.a. en villa ved Sortehavet. Han opnåede dog intet
somhelst i form af erstatning, da han engang havde lejlighed til at drøf
te sagen med den sovjetiske viceudenrigskommissær Maksim Litvmov.
1. L o u i s F i s c h e r : The Soviets in World Affairs. Vol. 1. (Princeton, 1951),
s. 362 f.
2. Om Danmarks deltagelse i Genua-konferencen se: C. V. B r a m s n æ s: Erin
dringer (1965), s. 97 f.
2a. Om Harald Scavenius’ vanskelige forhold til ministerkollegeme og om H. N.
Andersens undsigelse af udenrigsministeren se K n u d L a r s e n : Regerings
krisen 1922 i Historie, Ny række X, 4 (1973), s. 570 ff.
3. E. Reventlows privatarkiv. Rigsarkivet, nr. 6204. Dagbog 1922, 6. og 17. marts
1922.
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Den danske indflydelse i Genua var minimal. Derimod vakte den tysk
sovjetiske overenskomst i Rapallo stor opsigt. Bag ryggen af vestmag
terne aftalte de to isolerede stormagter, begge tabere i første verdenskrig,
at genoptage fulde diplomatiske forbindelser med hinanden, at slette
alle gensidige erstatningskrav og indlede et økonomisk samarbejde. Det
fik i særdeleshed betydning for fremtiden, at Tyskland gav afkald på
erstatningskrav, der hidrørte fra sovjetiske nationaliseringsdekreter på
betingelse af, at Sovjet ikke måtte anerkende tilsvarende krav fra nogen
anden stat. Den alrussiske centraleksekutivkomité vedtog en resolution,
hvori det blev udtalt: »Vi hilser den russisk-tyske traktat, der er af
sluttet i Rapallo, velkommen som den eneste rigtige vej ud af vanskelig
heder, kaos og krigsfare; vi anerkender kun traktater af denne slags som
normgivende for forholdet mellem Sovjetrusland og de kapitalistiske sta
ter; vi pålægger folkekommissæremes råd og folkekommissariatet for
udenrigsanliggende at føre sin politik i overensstemmelse med denne li
nie« 4.
På en efterfølgende konference mellem økonomiske eksperter i
Haag i sommeren 1922 kunne man ikke komme et skridt nærmere til
en generel løsning af de omstridte spørgsmål mellem Sovjet og den ka
pitalistiske verden. For fremtiden måtte hver stat føre sin egen selv
stændige politik over for Sovjetrusland.
Den danske delegerede på Haagkonferencen, statsgælddirektør P. O. A.
Andersen, havde udvist en usædvanlig klodset optræden. Han havde
fremsat en serie grovheder mod russerne, og Litvinov, den sovjetiske
viceudenrigskommissær, havde bemærket, at efter denne håbløse sam
menkomst ville de separate overenskomsters tid begynde, og så skulle
Danmark nok komme allersidst i rækken 5.

Diplomatisk brud mellem Danmark og Sovjetrusland
Efter bolshevikkernes magtovertagelse i november 1917 trak det ene
land efter det andet sine diplomatiske repræsentationer tilbage fra rus
sisk territorium og undlod at anerkende den revolutionære regering, fol
kekommissæremes råd, i Petrograd, der i marts 1918 blev opgivet som
landets hovedstad, hvorefter Kreml i Moskva blev kommunisternes re
geringssæde.
Den danske legation under gesandten Harald Scavenius’ ledelse for
blev på sin post i Petrograd indtil december 1918. I kraft af de talrige
4. E. H. C a r r : The Bolshevik Revolution. Vol. 3. (London 1971), s. 379.
5. Som 3. 3. august 1922.
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opgaver, som i tidens løb var blevet overdraget gesandtskabet, svul
mede personaletallet op, så det til sidst blev langt den største mission,
Danmark nogensinde har haft i udlandet. Fra april 1917 havde Danmark
overtaget hvervet som beskyttelsesmagt for østrig-ungarske statsborgere
i Rusland, hvoraf der alene fandtes halvanden million krigsfanger. Da
mange engelske og franske civile og militærpersoner i løbet af 1918 blev
arresteret af de russiske myndigheder, påtog det danske gesandtskab
sig også at repræsentere de store vestmagters interesser, og til sidst var
Danmark blevet beskyttelsesmagt for mere end 20 større og mindre
stater.
Den danske regering ønskede dog ikke at stå næsten ene af alle lande
i verden, der bevarede en form for diplomatisk kontakt med et styre,
der blev fordømt fra alle sider, og gesandtskabet fik ordre til at pakke
og rejse hjem. Den 15. december 1918 passerede Harald Scavenius med
en del af personalet i slæde den finsk-russiske grænse. Et dramatisk
kapitel i dansk diplomatisk historie var afsluttet6.
Straks efter gesandtparrets afrejse fra Petrograd brød bolshevikkerne
ind i legationen, ligesom i alle andre gesandtskaber, og konfiskerede alt,
hvad der var, møbler, malerier, porcelæn, bl. a. et københavnsk purpur
stel, der var blevet fremstillet til gesandtens fader, den tidligere kultur
minister Jacob Scavenius’ bryllup i 1860’erne, sølvtøj, bøger og person
lige ejendele. Der blev anvist gesandtparret en rimelig erstatning af
den danske stat7.
Den forhenværende gesandts næste storpolitiske optræden fandt sted
i Paris i januar 1919, hvor han som særlig sagkyndig aflagde beretning
for De fire Store på fredskonferencen. Det var den italienske udenrigs
minister Sonnino, der havde foreslået, at man skulle høre, hvad Sca
venius kunne berette om tilstandene i Rusland. Vidnet kunne fortælle, at
efter han mening bestod Den røde Hær hovedsagelig af letter, un
garere, tyskere og kinesere. Da den engelske premierminister Lloyd
George spurgte ham, om han anbefalede en allieret militær intervention
imod bolshevikstyret, svarede Scavenius bekræftende, men mente, at en
hær på 100.000-150.000 mand ville være nødvendig, hvis man skulle
tage kampen op mod de røde og gøre sig håb om sejr. Fra britisk side
indvendte man, at de hvide styrker ville gå i opløsning, hvis de ikke blev
støttet af fremmede tropper, og det kunne tyde på, at bolshevikkerne fik
6. Om Harald Scavenius og gesandtskabet i Petrograd i almindelighed se Den
danske udenrigstjeneste 1770-1970. 1. (1970), s. 364-370. B e n t J e n s e n : Den
danske gesandt i Petrograd, Harald Scavenius* syn på omvæltningerne i Rusland
1917-18 i Danske Magazin, 4. bind 2. hæfte (1973). Passim.
7. A n n a S o f i e S c a v e n i u s : Diplomatfrue ved zarhoffet. (1960), s. 107.
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en stærk folkelig tilslutning. Scavenius forklarede dette fænomen med, at
den lavere russiske middelklasse var kommet under indflydelse af den
kommunistiske propaganda, der havde overbevist den om, at de allierede
var imperialister, der blot tænkte på at udnytte det russiske rige, som det
havde været tilfældet før første verdenskrig. Scavenius’ velmente råd om
en massiv allieret indsats til fordel for de hvide blev ikke fulgt, dels
fordi de krigstrætte vestmagter ikke kunne overkomme en sådan opgave,
dels fordi man ikke nærede overdreven tillid til de indbyrdes splidagtige
hvide generaler og deres manglende evne til at opstille et brugbart
alternativ til det bolshevistiske styre 8.
På den danske hjemmefront var der, inspireret af den russiske revo
lution, skred i arbejderbevægelsens venstrefløj. I foråret 1918 var den
københavnske kommunelærer Marie Nielsen medstifter af »Socialistisk
Arbejderparti«, hvis kamporgan var »Klassekampen«. I januar 1919 blev
Martin Andersen Nexø medlem af det nye partis hovedbestyrelse.
I november samme år dannede de tre unge socialdemokrater Ernst
Christiansen, Sigvald Hellberg og Johannes Erwig »Danmarks venstresocia
listiske Parti«, efter at »Det socialdemokratiske Ungdomsforbund« havde
brudt med moderpartiet. På initiativ af Komintern sammensmeltedes ef
terhånden de forskellige grupper på venstrefløjen til den partienhed,
der blev kærnen i »Danmarks kommunistiske Parti«.
Fra første færd støttede arbejderbevægelsens venstrefløj den kom
munistiske omvæltning i Rusland og den unge Sovjetrepubliks påfølgende
kamp for livet. Fra denne side fremsattes også utrætteligt kravet om,
at det officielle Danmark skulle optage normale forbindelser med Lenins
styre og anerkende Sovjetrusland. Martin Andersen Nexø var den fol
kelige socialistiske bevægelses pennefører, der åbent og uden forbehold
bekendte sin hengivenhed over for det internationale proletariats fædre
land og socialistiske forbillede. Ved utallige lejligheder skrev og talte
han om sin politiske hjertesag. I »Klassekampen« januar 1919 skrev
han: »Jeg er ikke diplomat som Stauning; jeg har ikke lært at pakke
sandheden ind. Men jeg har til gengæld lært at pakke den ud; jeg ser
deri en større opgave for den, der vil være underklassens talsmand«.
Bolshevikkemes revolution karakteriserede han ifølge referatet af en tale
i »Klassekampen« med de bekendte ord: »Når slaverne ikke længere
ville være slaver, stemte de ikke først derom, men så sprængte de
deres lænker!« 9
8. J o h n M. T h o m p s o n : Russia, Bolshevism, and the Versailles Peace. (Prince
ton, 1966), s. 104.
9. M a r t i n A n d e r s e n N e x ø : Det røde Flag. 2. (1954), s. 10ff.
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I marts 1920 udsendte Centralkomiteen for Skandinaviens revolutio
nære og socialistiske arbejderorganisationer følgende proklamation:
Skandinavisk arbejderaktion for Rusland.
Det russiske proletariat har sejrrigt tilbageslået verdensreaktionens angreb mod
rådsrepublikken. Hverken med militærmagt eller gennem sulteblokade er det lykke
des Ententestaterne at kvæle den russiske arbejderrevolution. Stående over for det
udsigtsløse i med sådanne tåbelige og forbryderiske midler at nå deres mål, har
Ententen måttet slå ind på en ny vej, og det høje råds beslutning for et par uger
siden om blokadens ophævelse viser, at verdenskapitalismen, hvis uundgåelige sam
menstyrtning foregår i stadig hastigere tempo, nødsages til at søge en fredelig op
gørelse med Sovjet-Rusland.
Ententemagternes politik har imidlertid hidtil været så uklar og falsk, at det meget
vel kan tænkes, at den nævnte beslutning fra deres side blot er en skinmanøvre,
fremsat for at dæmpe misstemningen blandt deres egne arbejdermasser. For at
tvinge det kapitalistiske Europa til at gå videre på den nu betrådte vej må prole
tariatet i alle lande derfor sætte al sin kraft ind for kravene om almindelig fred og
genoptagelse af såvel de politiske som de kommercielle forbindelser med RådsRusland.
Skandinaviens arbejdere vil i en sådan aktion ikke blot opfylde en uafviselig,
international solidaritetspligt mod det russiske proletariat, hvis heltemodige kamp
var og er en kamp for hele verdens arbejderklasses fælles sag, men de har også et
vigtigt økonomisk interessemotiv i kravet om forbindelsernes genoptagelse. Rus
land har et umætteligt afsætningsmarked for skandinaviske industriprodukter, og
fra dette land kan vi hente råmateriale for vor egen industri. Netop nu, da den
almindelige europæiske krise har stor indflydelse også på de nordiske landes økono
miske stilling, vil et varebytte med Rusland være egnet til i høj grad at forbedre
konjunkturerne, ikke mindst inden for metalindustrien, hvor der nu foreligger en
så omfattende konflikt i Sverige.
Ud fra disse synspunkter opfordrer vi hermed Skandinaviens socialistiske og re
volutionære arbejdere til straks at igangsætte en energisk kampagne for SovjetRusland. Kravene bør være:
1. Almindelig fred.
2. Blokadens fuldstændige ophævelse.
3. De diplomatiske og kommercielle forbindelsers genoptagelse.
I forbindelse hermed bør der foretages indsamlinger til køb af medicin til RådsRusland.
Kammerater! Må den skandinaviske arbejderklasse lade sin røst høre og gøre
sin vilje gældende så eftertrykkeligt, at regeringerne i vore lande må give efter og
dermed den skamplet aftvættes, som vore folks deltagelse i den vanærende kamp
med den frigjorte russiske nation har været.10
10. J ø r g e n O l s e n o g B j a r n e S c h o u b y e : Reformpolitik eller revolution
(1973), s. 86.
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De første dansk-sovjetiske kontakter
Da den sovjetiske befuldmægtigede for de tre nordiske riger med sæde
i Stockholm, Vatslåv Vorovskij, i maj 1918 besøgte København, blev
han modtaget i det danske udenrigsministerium. Spørgsmålet om formel
anerkendelse blev ikke berørt. I en fortrolig indberetning fra den danske
gesandt i Stockholm, O. C. Scavenius, blev det oplyst, at den svenske
udenrigsminister Hellner havde givet Vorovskij tilladelse til at afsende
og modtage kurerer med forseglet bagage og benytte telegrafen i chif
fersprog. Det ses ikke, at Vorovskij har opnået tilsvarende privilegier i
København1 x.
Den næste direkte forbindelse med en sovjetrepræsentant fandt sted
i november 1919, da den stedfortrædende udenrigskommissær, Maksim
Litvinov, kom til København. Han skulle føre forhandlinger om krigs
fangeudveksling med det britiske parlamentsmedlem for Labour, Ja
mes O’Grady. Litvinov søgte at lægge op til egentlige fredsforhandlinger
og økonomiske drøftelser, men i første omgang blev der kun under
skrevet en aftale om udveksling af krigsfanger den 12. februar 1920.
Under Litvinovs ophold i Danmark havde man gennem det såkaldte
Ruslandsudvalg, som de danske erhvervsorganisationer havde nedsat,
søgt at føre forhandlinger med Litvinov om en genoptagelse af han
delsforbindelserne. Men det strandede på grund af den voldsomme
pressekampagne, der blev ført mod russeren, som man mistænkte for at
ville organisere bolshevikpropaganda her i landet. Regeringen ville ikke
give ham opholdstilladelse, og da han senere på sommeren opholdt sig
i Norge og søgte om tilladelse til at rejse til Danmark, blev det nægtet
ham 12. Der var dog ved at blive slået hul i den økonomiske blokade,
som den kapitalistiske verden havde etableret over for Sovjetrusland,
og danske firmaer med økonomiske interesser i Rusland havde god
grund til at gøre et ærligt forsøg på at søge at redde de store tilgode
havender, som det gennem vestmagternes militære intervention ikke
var lykkedes at få frigjort. Ved forhandlinger med russerne ville erhverve
ne nu prøve at bryde den officielle danske modstand.

Forhandlingerne om et »Clearingkontor« i 1920
Det store holdingselskab »Transatlantisk Kompagni«, der var grundlagt
og ledet af Harald Plum, og som især var blevet finansieret af Land
mandsbanken, var en af de største danske kreditorer på russisk nationa11. UM.s arkiv. 133 D.5. Pakke 1, nr. 13, 28 og 43.
12. »Politiken« den 26. november 1919 og som 8. s. 355 f.
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liseret ejendom. Plum og Glückstadt var derfor særlig ivrige efter at
søge kontakt med den russiske kommissær Leonid Kråsin, da han i april
1920 var i København. Kråsin repræsenterede »Centrosojüs«, der var en
sammenslutning af russiske kooperativer, og som blev anset for at være
en organisation uafhængig af sovjetregeringen. Den 23. april 1920 blev
der undertegnet en aftale med russerne. Hovedpunktet heri var op
rettelsen af et internationalt clearing-kontor i København til formidling
af handelen med Rusland. På dansk side forhandlede ingeniør Martin
Abrahamson og direktør Carl Holbek fra »Sibirisk Kompagni«.
Aftalen gik ud på, at der skulle oprettes et aktieselskab, »ClearingHouse«, med hovedsæde i København og om fornødent med filialer i
udlandet. Aktiekapitalen skulle være mindst 10 og højst 100 millioner
pund. 95 % af aktiekapitalen skulle anvendes til finansiering af sam
handelen mellem Rusland og den vestlige verden. For at opnå kredit
skulle låntageren, hvilket i praksis ville sige Sovjet, stille sikkerhed i guld
for en fjerdedel af den totale kredit. Guldet skulle deponeres i Natio
nalbanken. Abrahamson og Holbek forpligtede sig til at gøre deres
yderste for, at Industrirådet og Grosserer-Societetet skulle træffe de nød
vendige foranstaltninger for at lette genoptagelsen af forretnings- og
handelsforbindelserne mellem Sovjet og den øvrige verden.
Der siges mærkeligt nok i aftalen ikke noget om, hvordan den ret
betydelige aktiekapital skulle bringes tilveje. Det må formodes, at pri
vate firmaer - med eller uden regeringsgarantier - skulle indskyde den
fornødne kapital. Det tyder i hvert fald den senere svensk-sovjetiske
aftale på.
Dette dristige danske initiativ strandede på nogle uforudsete vanske
ligheder. For det første protesterede de allierede magter mod denne ord
ning, så længe der ikke var opnået en generel aftale med Rusland om
de internationale handelsforhold og om erstatningsspørgsmålet13. For
det andet lagde den såkaldte »guldblokade« hindringer i vejen. Ganske
vist var den almindelige økonomiske blokade af Sovjet blevet hævet i
januar 1920, men da russerne ikke kunne opnå kredit i udlandet og
heller ikke var i stand til at eksportere varer af nogen betydning som be
taling for import, var der kun betaling med guld som sidste udvej.
Men de førende verdensbanker nægtede at modtage sovjetisk guld, efter
som det var blevet nationaliseret, og man kunne risikere, at de tidligere
ejere ville gøre deres krav gældende.
Spørgsmålet om genoptagelse af normale handelsforbindelser med
13. V. A. S h i s h k i n : Sovétskoje gosudårstvo i stråny Zåpada v 1917-23 gg.
(Leningrad 1969), s. 169.
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Sovjet blev i Danmark kædet sammen med de stærke politiske modsæt
ninger omkring påskekrisen i foråret 1920 og dens langvarige dønninger.
Udenrigsminister Erik Scavenius, der havde søgt at fremme sagen, faldt
med afskedigelsen af ministeriet Zahle.
Da Kråsin ikke kunne komme videre i København, rejste han til
Stockholm, hvor han havde mere held med sig. Sverige var det første
land, der trodsede guldblokaden. 15 svenske firmaer accepterede en
sovjetisk ordre til 100 millioner svenske kroner på maskiner, lokomoti
ver og telefonmateriel. En fjerdedel af kreditten skulle dækkes af rus
serne i guld og resten betales i kortfristede gældsbeviser. Aftalen kom
i stand en måned efter de mislykkede forhandlinger i København, og
med denne triumf i lommen blev Kråsin af Lloyd George indbudt til
London for at føre handelsforhandlinger, medens Danmark foreløbig
blev opgivet som handelspartner. Guldblokaden blev først definitivt op
givet ved den anglo-sovjetiske handelsaftale den 16. marts 1921, der
tillige var en britisk de fakto anerkendelse af Sovjetrusland14. Kråsin
lagde senere i »Pravda« hovedskylden for clearing-aftalens forlis på
den tidligere Petrograd-gesandt Harald Scavenius, der var blevet uden
rigsminister i venstre-regeringen Neergaard. Harald Scavenius afviste
skarpt Kråsins beskyldninger og hævdede, at det var erhvervsorganisa
tionerne, der ikke kunne bifalde planen15.
Når der trods alt var en optøning på vej i foråret 1920, hænger det
sammen med, at de hvide generaler Denikin og Kolchåk var slået,
og den militære intervention var under afvikling i erkendelse af, at det
kommunistiske styre var kommet for at blive.

Forhandlingerne i 1921 og Landmandsbankens sammenbrud
Den 4. februar 1921 udnævnte folkekommissærernes råd Platon Kérzhentsev til den første befuldmægtigede sovjetrepræsentant i Danmark, Norge
og Sverige, men intet af de skandinaviske lande ville anerkende ham
officielt. I april rejste ingeniør Hjalmar Lange som repræsentant for
»Erhvervenes Ruslandsudvalg« til Stockholm, hvor Kérzhentsev havde
slået sig ned for at forhandle om en handelsaftale, og Lange vendte til
bage med et udkast til en overenskomst. Hvis Danmark skulle nå at
være med i den åbning mod øst, der var på vej, hastede sagen,
da Storbritanien allerede den 16. marts 1921 havde afsluttet en handels
aftale med Kråsin i London.
Først i juli bekvemmede det officielle Danmark sig til at sende en de14. Som 4, s. 167-168 og s. 287-288.
15. »Politiken« den 7. april 1923.
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legation til Stockholm under ledelse af kammerherre Julius Clan. Det
ejendommelige var, at »Transatlantisk Kompagni«, som havde de største
økonomiske interesser i Rusland, slet ikke var repræsenteret i den danske
delegation, hvis øvrige medlemmer var: direktør Hjerl Hansen, gene
ralkonsul Rambusch, direktør Leth, redaktør Oscar Jørgensen fra »Social-Demokraten« og Hjalmar Lange, der var delegationens sekretær.
Forhandlingerne slæbte sig af sted gennem efterårsmånederne; men den
11. november 1921 modtog delegationens chef fra udenrigsministeriet
instruks om at fastholde modstanden mod, at sovjetregeringens repræ
sentant skulle være Ruslands eneste repræsentant i Danmark med ret
til at benytte flag og skjold, samt nationalitetsrestriktionerne, der gik
ud på, at delegationerne kun måtte bestå af eller ansætte egne stats
borgere samt borgere fra det land, hvori de opholdt sig, og at disse
forud skulle godkendes. Man ville ikke udsætte sig for, at en sovjet
delegation her i landet uden videre skulle kunne ansætte danske kom
munister, som derved ville nyde diplomatisk retsbeskyttelse.
Den 13. november kom direktør Hjerl Hansen og ingeniør Lange hjem
fra Stockholm for at søge at fjerne den pludselige modstand mod over
enskomsten. De medbragte en skrivelse til udenrigsministeren under
skrevet af de tre erhvervsrepræsentanter i delegationen, Hjerl Hansen,
Rambusch og Oscar Jørgensen, og i denne skrivelse fremhævede man
nødvendigheden af, at en overenskomst snarest blev sluttet.
De følgende dage opsøgte Hjerl Hansen udenrigsministeren og stats
ministeren, ligesom også Grosserer-Societetets Komités formand og Indu
strirådets formand søgte at få forhandlingerne fortsat.
Den 24. november fik Clan brev fra udenrigsministeren med plud
selig og kategorisk ordre til at afbryde forhandlingerne. Det motiveredes
med, at overenskomsten ville blive en de jure anerkendelse, at man
fik for lidt og gav for meget. Ruslandsudvalget erklærede, at Danmark
kunne være blevet det første land, der uden at anerkende Sovjetrege
ringen politisk, kunne være kommet til at nyde godt af i alt fald en
del af de store indkøb, som Rusland havde foretaget i udlandet efter
midten af 1920.
Om forhandlingernes indhold og resultatet af disse skrev »ArbejderBladet« i begyndelsen af december 1921, at der var opnået enighed
om alle væsentlige punkter, men da greb Scavenius ind og forlangte,
at den forhenværende tsar-gesandt, baron Meyendorf, der opretholdt en
diplomatisk skintilværelse i legationen i Bredgade, fortsat skulle re
præsentere Rusland, når det passede ham. Dette ganske urealistiske
krav måtte Kérzhentsev selvfølgelig afvise. Ifølge samme kilde motivere-
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de Scavenius afbrydelsen af forhandlingerne med den påstand, at det
havde vist sig, at russiske skibe, der anløb tyske havne, havde haft
kommunister om bord, og at disse skulle have anstiftet uroligheder.
Dette kunne indebære en fare for Sønderjylland, hvis der her i landet
var en kommunistdelegation. Men, fortsætter bladet, der skulle fra dansk
side manøvreres således, at det blev russerne, der afbrød forhandlin
gerne. Clan og den danske delegation blev ganske overrumplet af denne
kategoriske instruks, men man adlød og føjede den lunefulde udenrigs
minister.
Sagen gav anledning til en udenrigspolitisk debat i folketinget i de
cember 1921, da Stauning på Socialdemokratiets vegne ønskede besked
om, hvorfor forhandlingerne blev afbrudt, og om de ikke kunne have
ført til et positivt resultat. Stauning udtalte, at russerne havde stillet
et eneste såkaldt politisk krav, nemlig at sovjetregeringens repræsen
tant skulle anerkendes her i landet som Ruslands officielle og eneste lov
lige repræsentant. England og Tyskland, Norge og Sverige havde alle
rede anerkendt dette. Kun her i landet fandtes endnu et gesandtskab
for det gamle Rusland. Dette havde ingen forbindelse med hjemlandet;
det svævede frit i luften. Stauning spurgte derefter, om det var rigtigt,
at udenrigsministeren overhovedet ikke havde rådført sig med sine
rådgivere og med erhvervene, inden han afbrød forhandlingerne. Ville
han være rede til at genoptage forhandlingerne med Rusland?
Scavenius svarede, at Danmark som varemarked ikke betød noget
særligt for Rusland, men på grund af vor geografiske beliggenhed næ
rede de stor interesse for Danmark. Under verdenskrigen havde de
krigsførende landes efterretningsvæsener koncentreret deres opmærksom
hed om København; ikke fordi vort militær væsen interesserede dem sær
ligt, men vi var et nemt og bekvemt observationscentrum. Af samme
grund var København med sine gode post- og jernbaneforbindelser og
sit udviklede telegrafsystem ikke så lidt værd for bolshevikkerne. Dertil
kom, at det ville være overmåde vanskeligt med fordel at handle
med Rusland, så længe regeringen i Moskva opretholdt statsmonopolet
på udenrigshandlen. Et socialdemokratisk mistillidsvotum til udenrigs
ministeren afværgedes af venstres og de konservatives stemmer, og
statsminister Neergaard stillede sig solidarisk med Scavenius, der måtte
siges at have givet et svævende og utilfredsstillende svar på forespørgs
len 16.
I »Izvéstija« fremkom i marts 1923 en artikel om årsagerne til sam
menbruddet af de dansk-sovjetiske forhandlinger i november 1921:
16. »Politiken« den 9. december og den 17. december 1921.
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medlemmer af Romånov-dynastiet og tsaristiske diplomater havde fun
det et tilholdssted i Danmark, hvor de udøvede pression på det danske
kongehus og reaktionære kredse i Danmark. Men selv »Nationaltidende«,
der hidtil havde støttet Harald Scavenius i hans antisovjetiske politik,
udtrykte dog utilfredshed med ministerens afbrydelse af handelsforhand
lingerne. »Izvéstija« hævdede også, at udlandet, i særdeleshed Frankrig
havde lagt pres på den danske regering i efteråret 1921 for at hindre et
positivt resultat af forhandlingerne. Ifølge samme kilde skulle Harald
Scavenius have været aktiv mellemmand mellem vestmagterne og den
hvide general Judénich i forbindelse med dennes mislykkede felttog mod
Petrograd i efteråret 1919. Sluttelig henledte »Izvéstija« opmærksom
heden på det stærke fald i den dansk-russiske samhandel fra 1921 til
1922, hvilket blev udlagt som en konsekvens af Danmarks kortsynede
politik17.
En af følgerne af forhandlingernes sammenbrud blev nu, at danske
firmaers varelagre og forskellige aktiver i Rusland definitivt blev kon
fiskeret af sovjetmyndighederne, og at der ikke blev betalt én kopék
i erstatning til de danske ejere. »Transatlantisk Kompagni« blev herved
mærkbart ramt, da det netop med finansiel støtte fra Landmandsban
ken havde investeret betydelige kapitaler i en genoplivelse af Ruslands
handlen. Firmaet gik ned og trak Landmandsbanken og Glückstadt med
sig i faldet18.
Efter at der var faldet højesteretsdom i Landmandsbank-sagen d. 29.
september 1923, hvor en række bestyrelsesmedlemmer blev kendt skyl
dige, kommenterede. en af de dømte, kammerherre Richelieu, i et brev
til folketingsmand Bent Holstein dommen og redegjorde herunder nær
mere for Landmandsbankens russiske engagementer.
I brevet oplyste Richelieu, at de tre selskaber »Russisk Kompagni«,
»Russisk-Asiatisk Kompagni« og »Skovindustriselskabet« ganske vist var
blevet nationaliseret efter revolutionen, men deres værdier var dog
intakte og under dansk beskyttelse, og det gik altsammen godt til no
vember 1921, da forhandlingerne i Stockholm blev afbrudt af en tåbelig
udenrigsminister, hvorefter sovjetmagten beslaglagde alt, hvad de tre
selskaber ejede i Rusland. Værdierne androg 60 millioner kr., og i Land
mandsbankens regnskab for 1921 var bankens tilgodehavende optaget
17. R. F. K å r p o v a : Sovétskije otnoshénija so skandinåvskimi strånami v 19201923 gg. i Skandinåvskij sbornik X. (Tallin 1965), s. 135 ff og V ig g o S jø q v i s t: Erik Scavenius. 2. (1973), s. 20 ff.
18. S ø r e n M ø r e h : Omkring bankkommissionen af 21. september 1922 i »Hilsen
til Hæstrup« (1969), s. 131 ff.
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til 38 millioner kroner, og det skete, inden man vidste, at kommuni
sterne havde beslaglagt alle værdierne. »Transatlantisk Kompagni« ejede
en rekylriffelfabrik, der var vurderet til 14 millioner kr. Den blev lige
ledes beslaglagt i november 1921. Man kan af Richelieus oplysninger
slutte, at »Transatlantisk Kompagni «s og dermed Landmandsbankens
sammenbrud i nogen grad var en følge af de skæbnesvangre resultatløse
forhandlinger i Stockholm19/ •
Regeringens stærke mand, landbrugsminister Th. Madsen-Mygdal,
var igennem sin broder, der var direktør i 0 . K., i nær kontakt med
etatsråd H. N. Andersen, som fastholdt sin sovjetfjendtlige holdning
på samme måde som under begivenhederne året før. Etatsråden så uden
større beklagelse Landmandsbanken, konkurrenten i den danske finans
verden, forsvinde ud af billedet. Inden for det indsnævrede marked efter den første verdenskrigs gunstige forhold for det danske storkapita
listiske erhvervsliv - var der ikke plads til to økonomiske giganter som
0 . K. og Transatlantisk Kompani under de skærpede konkurrencevil
kår. Den ene måtte vige, og det blev Plum og Glückstadt, der måtte
ofres.
I oktober 1922 blev Scavenius erstattet med Christian Cold, forhen
værende direktør i D. F. D. S., på udenrigsministerposten. Cold måtte
betegnes som H. N. Andersens mand helt igennem og afhængig af hans
velvilje, hvilket foranledigede tidligere udenrigsminister Erik Scavenius
til i november 1922 at fremsætte et skarpt angreb på etatsråden, der
blev beskyldt for bag kulisserne at dirigere venstreregeringen både med
hensyn til ministerafsættelser og -udnævnelser og Danmarks forhold
til Sovjetregeringen19a.
Da Transatlantisk Kompagni og Landmandsbanken var knust, syntes
tiden omsider inde til fra regeringens side at anlægge en mere realistisk
politik over for Sovjet for ikke helt at blive distanceret af andre vest
europæiske lande.

Den foreløbige overenskomst i 1923
Harald Scavenius havde længe søgt at beskytte den »russiske«
Bredgade, men d. 23. december 1922 ophørte den med at
plomatiske funktioner og var derefter blot en selskabelig klub
gardistiske emigranter. Dermed var en formel hindring ryddet

legation i
have di
for hvidaf vejen.

19. Bent Holsteins privatarkiv. Rigsarkivet, nr. 5646/13, sager vedr. politisk virk
somhed 1921-1944.
1 9 a.V ig g o S j ø q v i s t : Erik Scavenius. 2. (1973), s. 2 0 ff.
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I slutningen af oktober 1922 begyndte spørgsmålet om forholdet til
Sovjetrusland at blive aktuelt. Den nye udenrigsminister Cold var mest
stemt for anerkendelse. I udenrigsministeriet blev der afholdt nogle
indledende møder med deltagelse af udenrigsministeren, udenrigsmini
steriets konstituerede direktør Eduard Reventlow, retspræsident Jørgen
Koch, direktør Knud Styhr og direktør Hjerl Hansen. Man drøftede
blandt andet muligheden for evt. sammen med schweizerne at få op
lyst, hvor meget russerne ville tilbyde de udenlandske fordringshavere2 °.
Det første vidnesbyrd om dansk-sovjetisk kontakt har vi i et brev
den 15. december 1922 til viceudenrigskommissær Litvmov fra udenrigskommissær Georgij Chichérin, der på den tid opholdt sig i Lau
sanne, hvor der afholdtes en international konference om Tyrkiet og stræ
derne. Chichérin oplyser, at han har haft besøg af den danske gesandt
i Bern, Andreas Oldenburg, der har vist interesse for genoptagelse af
forhandlinger om en handelsaftale samt for den landbrugsudstilling, der
i sommeren 1923 skulle afholdes i Moskva. Det sidste kunne påregne
russisk interesse, eftersom det danske mønstergyldige landbrug byggede
på smådrift og kooperation. Oldenburg foreslog, at en dansk delegation
skulle forberede dansk deltagelse i landbrugsudstillingen og føre forhand
linger om en handelsaftale. Harald Scavenius var nu ude af billedet,
og den nye udenrigsminister havde vist interesse for sagen. Chichérin
vidste dog ikke ret meget om sagen, da han i længere tid havde været
borte fra Moskva, ud over at der havde været ført nogle indledende
forhandlinger i Stockholm med Kérzhentsev. Chichérin mente dog, at
de to spørgsmål om handelsaftale og deltagelse i landbrugsudstilling ikke
burde kædes sammen2 L
Chichérin svarede Oldenburg i brev den 8. januar 1923, at såfremt
man lagde de punkter, der var opnået enighed om i Stockholm i ef
teråret 1921, til grund for fornyede forhandlinger, så ville der kunne op
nås et godt resultat på få dage. Den danske regering kunne blot
erklære, at den ønskede en aftale, der var analog med den norsk-sovjetiske overenskomst af 2. september 1921, så ville der ingen vanskelig
heder være. Men en dansk delegation skulle være velkommen til at
fremsætte eventuelle ændringsforslag22. Den 15. januar takkede den dan
ske regering igennem Oldenburg for Chichérins imødekommenhed, og
det foresloges, at den kommende korrespondance om sagen kunne foregå
gennem den sovjetiske ambassade i Berlin23.
20.
21.
22.
23.

Som 3. November/december 1922.
Dokuménty vnéshnej politiki SSSR. Bind 6 (Moskva 1962), s. 79-80.
Som 21., s. 138-139.
Som 21., s. 139.
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Hjemme i København blev det overvejet, om erstatningsspørgsmålet
eller handelsaftalen skulle gøres til hovedemne for forhandlingerne. Jør
gen Sehested, direktør for »Skovindustriselskabet«, pressede på for at
få erstatningskravene prioriteret højest, men Reventlow mente ikke, at
man kunne komme ret langt ad den vej. Handelsaftalen måtte komme i
første række, men af hensyn til fordringshaverne burde der dog nok
indsættes en passende artikel - »equitably dealt with« (Behandlet på
rimelig måde) - eller lignende24.
I marts 1923 sendtes kammerherre Clan, direktør Hjerl Hansen og
direktør Eigil Leth til Moskva som regeringens udsendinge. Fuldmæg
tig Gustav Rasmussen var delegationens sekretær. I modsætning til ind
stillingen to år tidligere havde erhvervslivet denne gang næppe større
illusioner om en samhandel med Rusland af betydeligt omfang. Den be
tydning, som måtte tillægges en eventuel dansk-russisk overenskomst, lå
først og fremmest i, at den ville give Danmark mulighed for at følge
udviklingen på nært hold og holde sig i kontakt med vore interesser
fra tidligere tid 25.
De samlede danske erstatningskrav på Rusland beløb sig til henved
400 millioner kr., og de hertil knyttede interesser blev varetaget af den
officielle kommission med statsgælddirektør P. O. A. Andersen som for
mand og af den private forening, der talte omkring 2500 fordringsha
vere, for hvilken Hjerl Hansen var formand, og i hvis repræsentant
skab også direktør Leth havde sæde. Hjerl Hansen havde været besty
relsesformand for »Sibirisk Kompagni«, der som sibirisk smørproducent
havde haft betydelige økonomiske interesser i det gamle tsarrige. Eigil
Leth havde været administrerende direktør for Libau Oliefabrik, der var
et datterselskab af Århus Oliefabrik.
Det var en opmuntring for danske forretningsinteresser, at allerede i
1921 havde sovjetregeringen indrømmet Store Nordiske Telegraf-Selskab
en koncession, hvorved selskabets stationer i Göteborg og Petrograd blev
genåbnet i januar 1922, og senere på året blev forbindelsen udvidet til
Moskva. I 1923 blev der åbnet en direkte forbindelse mellem Fredericia
og Petrograd over Stevns-Liepaja-Petrograd, og forbindelsen med Det
fjerne Østen blev genoprettet over en ny rute Petrograd-Irkutsk-Blagovéshchensk-Helampo-Kharbin til Peking i kraft af selskabets koncession.
Aftalen blev indgået for 25 år og er senere blevet forlænget med gyldig
hed den dag i dag. Den indeholder 21 paragraffer, ifølge hvilke selskabet
forpligtede sig til at holde linien igang, og dets beslaglagte værdier blev
24. Som 3. Dagbog 1923, den 15. januar 1923.
25. »Politiken« den 5. marts 1923.
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frigivet. Der blev fastsat tariffer for telegrambefordringen, og sovjet
myndighederne har fortrinsret med egne telegrammer samt ret til at
censurere depecher.
Den danske forhandlingsdelegation rejste over Sverige og Finland til
Petrograd og videre til Moskva, hvor der på banegården var modtagelse
af departementscheferne i udenrigskommissariatet. Før bortkørslen fra
stationen var der fotografering og filmsoptagelse i stor stil, som blev la
vet i propagandaøjemed, da filmen senere blev vist som ugerevy i bio
graferne. Moskvas indbyggere skulle have lejlighed til at se, hvorledes
fremmede magter sendte delegationer til Sovjet for at træffe overenskom
ster. Således opfattede i hvert fald Hjerl Hansen forestillingen på bane
gården 2 6.
Dagen efter en visit hos udenrigskommissær Chichérin begyndte de
egentlige forhandlinger, som var besværlige, fordi russerne i alle deres for
handlinger havde vanskeligt ved at fravige de standpunkter, de én gang
havde taget, og særligt med hensyn til erstatningsspørgsmålet var det
ikke muligt at opnå noget resultat, hvilket man forsåvidt var forberedt
på. Litvinov var en klog og behændig forhandler, elskværdig i sin form,
men vanskelig at rokke, men han var samtidig en mand, der forstod at
finde udveje til forhandlingernes fortsættelse ved behændig jongleren
med sagerne27.
Efter aftale med kammerherre Clan havde Hjerl Hansen i Moskva den
opgave at undersøge de muligheder, der måtte foreligge for dansk han
del, og til det formål havde han en række samtaler med ledere af den
russiske statsbank. Herunder drøftedes muligheden for et samarbejde mel
lem Sovjet og »Sibirisk Kompagni« om genopbygningen af smørproduk
tionen og smøreksporten, hvorunder Hjerl Hansen understregede, at dan
skerne måtte kræve, at hele finansieringen, indtil varerne var ombord
i eksportbådene i russiske havne, måtte foregå fra russisk side, da tabene,
indtil en ordning af erstatning for nationaliserede værdier havde fundet
sted, var så store, at vi ikke var i stand til at foretage finansieringen.
Forhandlingerne om dette punkt trak i langdrag, og da Hjerl Hansen
rejste hjem, blev direktør Fasting kaldt til Moskva for at føre de videre
forhandlinger om koncessionen. Sluttelig blev der dog opsat en kontrakt
mellem »Sibirisk Kompagni« og »Khleboprodukt«, et selskab hvis hele
aktiekapital på 30 millioner rubler tilhørte sovjetregeringen. Konces
sionen omfattede smørkøb og forsyning af mejerier med mejeriartikler,
og avancen skulle deles lige mellem »Khleboprodukt« og danskerne28.
26. H. P. H j e r l H a n s e n : Danske pionerer i Sibirien. (1949), s. 304 ff.
27. Som 26.
28. Som 26.
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Mandag den 23. april 1923 blev en midlertidig overenskomst mellem
Danmark og Sovjetunionen undertegnet i Moskva af Clan og formanden
for den sovjetiske forhandlingsdelegation Litvinov. Overenskomsten,
hvorved en de facto forbindelse mellem de to lande blev oprettet, be
stemte, at parterne gensidig kunne lade sig repræsentere hos hinanden
ved faste delegationer. Af overenskomstens bestemmelser vedrørende
økonomiske forhold skal særlig nævnes, at danske fik adgang til at drive
erhvervsvirksomhed i Sovjet, og i fremtiden sikredes de mod tvungen
afståelse af deres ejendom uden fuld erstatning. Med hensyn til told
afgifter, skibsfart, trafik og transport skulle Danmark have ligestilling
med andre lande, dog skulle Danmark ikke kunne fordre samme rettig
heder som lande, der anerkendte Rusland de jure, med mindre Danmark
var villig til at yde tilsvarende indrømmelser. Spørgsmålet om den dan
ske regerings og danske undersåtters krav på betaling af erstatning eller
restitution af ejendom havde været genstand for indgående drøftelser,
men havde ikke fundet nogen afgørelse med overenskomsten. Det ud
taltes i en særlig erklæring, at disse krav opretholdtes, og at overenskom
sten intet skulle foregribe med hensyn til afgørelsen eller stille de danske
krav ugunstigere end noget andet lands. Inden otte uger skulle overens
komsten ratificeres af begge lande, og den skulle derfor snarest forelæg
ges rigsdagen. Den sovjetiske delegation i København skulle nyde en
række diplomatiske rettigheder, sende chiffer-telegrammer, visere pas,
anvende kurerer, have ret til at føre eget skjold og flag og nyde ekster
ritorialret efter folkeretlig sædvane. Den officielle repræsentant og med
lemmer af delegationerne skulle være forpligtet til at afholde sig fra at
udøve, understøtte eller opmuntre noget som helst politisk propaganda,
henholdsvis mod Danmarks og Sovjets institutioner.
Det konservative Folkeparti gav udtryk for utilfredshed med over
enskomsten, hvilket bevirkede, at rigsdagen blev indkaldt til et lukket
møde, hvor det var regeringens hensigt at give en række fortrolige op
lysninger. Udenrigsminister Cold anbefalede overenskomsten til vedta
gelse, omend han inderst inde havde nogen sympati for det konservative
synspunkt, »at man ikke burde forhandle med tyve og mordere«29. På
mødet afgav proprietær Piper på de konservatives vegne en erklæring
om, at man ikke kunne stemme for overenskomsten, før den var under
kastet en nærmere prøvelse.
Forhenværende udenrigsminister Harald Scavenius kritiserede i »Berlingske Tidende« overenskomsten særlig med henvisning til, at der ikke
var opnået nogen afgørelse af erstatningsspørgsmålet.
29. Familiearkiv i privateje.
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Scavenius anførte, at for en betydningsløs handelsoverenskomst opgav
man nu danske statsborgeres legitime krav. Selv om der skulle være en
kelte kapitalstærke firmaer, der af en eller anden grund kunne se bort
fra deres fordringer, burde man ikke glemme, at langt den største del
af fordringshaverne var alt andet end kapitalstærke folk. Disse menne
sker havde man ikke ret til at prisgive, medmindre da staten var
villig til at holde dem skadesløse. Det gjorde staten vist meget nødigt;
det drejede sig nemlig om henved 200 millioner kroner, altså et, selv
under gode finansielle forhold, meget betydeligt beløb. Men bortset
herfra, havde det også den største interesse for offentligheden, at Land
mandsbankens tilgodehavende - ca. 50 millioner - ikke blev afskrevet,
særlig nu da Landmandsbanken var blevet en statsgaranteret bank,
d. v. s. opretholdt for skatteydernes penge3 °.
Man kan til Scavenius’ udtalelser knytte den kommentar, at hans
bitterhed mod »kapitalstærke firmaer« kunne have en endnu tydeligere
adresse, nemlig til 0 . K. og dettes almægtige leder, H. N. Andersen, der
arrogant droppede udenrigsministeren i eftersommeren 1922, da denne
kom etatsråden på tværs ved forskellige lejligheder2*1. Scavenius’ be
kymring for Landmandsbankens tilgodehavender, de i Richelieus brev
omtalte »russiske fordringer«, havde nok været mere på sin plads,
da de stod på spil under forhandlingerne i Stockholm i november 1921.
På et offentligt møde i Grundtvigs hus den 28. maj gav Scavenius
endnu skarpere sin mening til kende. Han udtalte bl. a.: »Bolshevikkerne
forsøger gennem denne handelsoverenskomst at benytte sig af hele
det økonomiske samfundssystem, som de i øvrigt arbejder på at ødelæg
ge. Men man kan ikke samtidig rive et hus ned og bo i det. Der vil ikke
blive nogen fortjeneste ved at sælge danske produkter til Rusland. Stats
monopolet i Rusland vil tvinge priserne ned, og desuden beskattes den
danske forretningsmand i Rusland med 6 % af sin omsætning og stadig
stigende skat på indtægt. Folk herhjemme forstår ikke et ord af, hvad han
del på Rusland vil sige. Traktaten er ensidigt til gunst for Rusland. Nor
ge har, sidet det fik sin overenskomst, ikke solgt mere til Rusland, end
der kan være på et enkelt skib. Kapitalen ude i Europa vil ganske
sikkert ikke indlade sig med Rusland. Der kan ikke komme nogen han
del i stand, hvis der ikke ydes kredit til Rusland, og det er der næppe
nogen, der har lyst til. Det er det, hr. Cold kalder, at han har »grebet
den gunstige lejlighed«. Hele verden er fyldt af afsky mod Sovjets for
brydelser. Kun Litvinov er glad.«
30. »Berlingske Tidende« den 24. april 1923.
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Foruden Scavenius havde professor Axel Møller og maleren Harald
Slott-Møller ordet, og de talte endnu mere voldsomt mod dansk aner
kendelse af »bolshevikkernes rædselsregimente«. Det stormfulde møde
endte i kaos og håndgemæng, hvor det tilstedeværende mindretal under
ledelse af Thøger Thøgersen istemte »Internationale«, medens flertallet
søgte at tage sangerkrigen op med afsyngelse af »Der er et yndigt land« 3 x.
På tre møder i Det udenrigspolitiske Nævn i maj, hvor venstreman
den Jensen-Kleis var formand, behandledes traktatudkastet32. Her ved
tog Venstre, Socialdemokratiet og de Radikale at indstille overenskom
sten til Rigsdagens godkendelse. Det konservative Folkeparti ønskede
at udskyde afgørelsen til efteråret. På rigsdagens overordentlige samling
den 7. og 8. juni forelagde udenrigsminister Cold traktaten. Dr. Mol
tesen for Venstre anbefalede med henvisning til, at den franske revolu
tion i sin tid også havde medført omvæltninger, men de historiske re
sultater, havde dog vist alle efterhånden erkendt, havde været af bli
vende betydning for Europas historie. Det gamle tsaristiske styre havde
ikke været værd at støtte, og endelig havde selv pave Pius XI optaget
forbindelse med Moskva. Moltesen mente, at ængstelsen for sovjetisk
agitation i Danmark var stærkt overdreven. Socialdemokraten Stauning
var enig med Moltesen, og han beklagede endnu engang det negative
udfald af forhandlingerne i 1921.
Arnold Fraenkel talte for Det konservative Folkeparti. Han sagde, at
ratifikationstidspunktet var højst ugunstigt for Danmark. Det engelsk
sovjetiske forhold forværredes dag for dag, og Danmark kunne blive ud
sat for pres fra Storbritannien, som vi kunne blive nødt til at tage hen
syn til som vor største kunde. Baggrunden for Fraenkels betragtninger
kan have været det skarpe ultimatum af 2. maj 1923, som den britiske
udenrigsminister lord Curzon tilstillede sovjetregeringen. Heri protesterede
han med henvisning til den britisk-sovjetiske handelsaftale af 16. marts
1921 mod den kommunistiske propaganda i Afganistan og Persien og
krævede endog hjemkaldelse af de sovjetiske gesandter i Kabul og
Teheran. Endvidere hævdede Fraenkel, at delegationens forhandlingsre
sultat var ensidigt i russernes favør, navnlig var fristen for ratifikation på
otte uger helt urimelig. Der var tale om to helt forskellige økonomiske
systemer; hvad der var velerhvervet besiddelse på den ene side blev anset
for tyveri på den anden og omvendt. Særlig var han betænkelig ved be
stemmelserne i artiklerne II og III om vilkårene for handelen. Man
måtte dog indrømme, at dansk skibsfart fik havneafgifterne nedsat med
31. »Politiken« den 29. maj 1923.
32. UM.s arkiv Det udenrigspolitiske Nævn. 3. E. 92.
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4/5 - det var dog altid en realitet, omend beskeden. Grosserer-Socie
tetets og Industrirådets erklæringer var efter Fraenkels mening overmåde
tyndt underbygget saglig set. Hver gang han havde drøftet sagen med det
enkelte firma, havde dette erklæret: Vor Herre bevares; lad dem få fing
rene i klemme, som har lyst. Fraenkel endte med at stille forslag om ud
sættelse af ratifikationen og optagelse af nye forhandlinger i København,
som bedre kunne betrygge danske interesser.
Fraenkels betænkeligheder angående overenskomstens artikler II og
III må bygge på bestemmelsen om, at Danmark ikke kunne nyde de
samme rettigheder i handelsmæssig henseende, som var tilstået de stater,
der havde anerkendt Sovjetunionen de jure og på bestemmelsen om, at
stridigheder om indgåede kontrakter skulle forelægges for de kompetente
domstole i det land, hvor kontrakterne var underskrevet. Fraenkel ville
sikkert hævde, at en sovjetisk domstol i modsætning til dansk retspraksis
ikke var en af den udøvende magt uafhængig myndighed. Hvad den før
ste indvending angår, måtte Sovjetunionen af prestigemæssige og stor
politiske hensyn lægge stor vægt på at skelne skarpt mellem stater, der
anerkendte de facto og de jure.
Venstremanden, sognepræst Blang forargedes over, at samtidig med
at de kristne i Sovjetrusland blev forfulgt og myrdet, sad kammerherre
Clan og forhandlede elskværdigt med morderne, og dette ville man byde
den myrdede Nikolaj II.s mor, som havde søgt tilflugt i Danmark! Han
havde stærke indvendinger mod traktatens indrømmelser til russerne.
Nu skulle man altså opleve at se korsbanneret Dannebrog vaje side
om side med den røde revolutionære fane!
Den konservative løsgænger Bent Holstein pegede på, at da forhand
lingerne i 1921 blev afbrudt, var de politiske indrømmelser, man den
gang gjorde, og de økonomiske fordele, som Danmark opnåede, nøjagtig
de samme som ved denne overenskomst. Det forekom ejendommeligt, at
den selv samme regering nu er så ivrig efter at få sluttet en fuldstændig
identisk handelstraktat, som den dengang forkastede. Holstein kunne op
lyse, at med hensyn til forhandlingerne i Stockholm i 1921 havde uden
rigsministeriets direktør allerede affattet en instruks til delegationschefen
om, at forhandlingerne skulle videreføres og afsluttes, da den daværende
udenrigsminister Harald Scavenius i et privatbrev til Clan skrev, at for
handlingerne skulle afbrydes. Det såkaldte »tredie ting«, d. v. s. Øst
asiatisk Kompagni, stod bag bruddet som en betydelig magtfaktor uden
for de forfatningsmæssige lovlige organer. Endnu i 1921 var Khårbin
og Vladivostok i Det fjerne Østen underlagt en »hvid« regering, og af
hensyn til kompagniets interesser i soyabønneproduktionen, som blev
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mest fordelagtigt beskyttet af det hvide styre, var 0 . K. modstander af
en aftale med de røde i 1921. Anderledes nu. Den fjernøstlige repu
blik var blevet underlagt Moskvaregeringens autoritet. Ja, 0 . K. skulle
tilmed nu være ivrig for at få en overenskomst med bolshevikkerne,
for at kompagniets ejendomme ikke skulle blive konfiskeret af sovjet
magten. Holstein mente så afgjort ikke, at man kunne bebrejde rege
ringen, at den ville beskytte et stort dansk firmas interesser i Det fjerne
Østen ved at slutte en overenskomst med russerne. Det kunne derimod
bebrejdes regeringen, at den lod sin udenrigspolitik diktere af ikke-forfatningsmæssige faktorer. Det var absurd, at statsministeren overhovedet ikke
følte sig forpligtet til at udtale sig i denne sag. For de Radikale udtalte
Ove Rode sig på linie med regeringen og Stauning og anbefalede fol
ketinget at godkende overenskomsten33.
Den 8. juni blev traktaten vedtaget i folketinget med 105 stemmer
mod 21 og i landstinget med 53 stemmer mod 2. Som leder af den dan
ske delegation i Moskva blev ret overraskende udpeget den 40-årige
generalkonsul i Montreal Peter Schou med titel af »Første offici
elle repræsentant« med direktør Eigil Leth som anden officielle repræ
sentant. Peter Schou var kendt med russiske forhold fra sin tid som le
gationssekretær i Petrograd fra 1915 og som legationsråd i gesandtska
bets afdeling for østrig-ungarske anliggender fra 1917 til 1918. Den sov
jetiske delegation i Danmark skulle ledes af Cesar Hein, der som leder
af »Centrosojus«s trafikdepartement stod Kråsin nær34. Cesar Hein var
ret usikker med hensyn til sin position i Danmark. Cold havde under
streget, at kommunistisk propaganda med russisk støtte ikke ville blive
tolereret, og Hein havde lovet ikke at søge kontakt med danske kommu
nister. Desuden havde Cold lovet enkekejserinde Dagmar at gøre, hvad
han kunne for at undgå, at den russiske kirke i Bredgade og dens for
mue skulle falde i kommunisternes hænder 3 5.
Offentligheden i København var meget optaget af spørgsmålet, hvor
den russiske delegation skulle have til huse. Der blev talt om at købe
Harald Simonsens palæ på Østerbrogade, »Lille Amalienborg«, der var
til salg for 800.000 kr., eller Kronprinsessegade nr. 4, der kun kostede en
halv million. Sidstnævnte ejendom blev så sovjetrepræsentationens første
danske domicil, men blev ret hurtigt opgivet til fordel for villaen Fryden
dalsvej 27 på Frederiksberg.
33. Rigsdagstidende. Overordentlig samling. 7.-8. juni 1923. Spalte 13-106.
34. »Politiken« den 21. juli 1923.
35. Familiearkiv i privateje.
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Anerkendelse i folkeretlig betydning
De såkaldte »reservationer« i den foreløbige overenskomsts artikler II,
IV, stk. 2, VII, VIII og IX, der drejede sig om de rettigheder, som
Sovjetunionen måtte indrømme et land, der havde anerkendt eller måtte
anerkende det de jure, skulle vise sig at være et afgørende spørgsmål
under den følgende periodes forhandlinger om dansk de jure anerken
delse36. I sommeren 1923 havde følgende lande i Europa anerkendt
Sovjetunionen de jure: Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Tysk
land og Tyrkiet.
Når det drejer sig om anerkendelse af en ny regering i et allerede
etableret statssamfund - i modsætning til anerkendelse af en ny stats
dannelse - kan andre magters regeringer frit tage stilling til spørgsmålet,
om de vil anerkende den nye regering, der kan være fremgået som re
sultat af et statskup eller en revolution. Det afgørende i sådanne situa
tioner vil for andre regeringer være den politiske atmosfære, de poli
tiske magtforhold, en venlig eller fjendtlig holdning til det nye styre
og formodningen om dettes stabilitet og varighed. Almindeligvis betegner
man regeringer, som i realiteten har den fysiske autoritet inden for den
pågældende stats territorium, for en de facto-regering. Når der synes at
være vished for, at den nye regering vil overholde sine internationale
forpligtelser og vil indtræde som ligeberettiget medlem af det inter
nationale retssamfund med de deraf følgende pligter og rettigheder, vil
en anerkendelse de jure naturligt være konsekvensen. Forskellen mellem
en de facto og en de jure anerkendelse vil dog altid bero på andre rege
ringers subjektive skøn, og det er ikke lykkedes i folkeretten at give kon
krete, objektive kriterier for ikke-anerkendelse, de facto og de jure aner
kendelse.
Den sovjetiske jurist Jevgénij Korovin udgav i 1924 et værk »Inter
national lov i overgangstiden«, som var det første forsøg på at for
tolke folkeretlige, marxistiske synspunkter. Han bemærkede, at der eksi
sterede en vis uoverensstemmelse mellem på den ene side forkastelse af
internationale forpligtelser, som tidligere russiske regeringer havde på
taget sig, og på den anden side opretholdelse af rettigheder på grund
lag af en traktat, der var udstyret med en tsaristisk ambassadørs segl og
underskrift. Som marxist vil Korovin ikke anerkende, at der eksisterer
nogen naturret i dette begrebs historiske betydning, men vil kun god
kende den positive ret, som for folkerettens vedkommende var nedfæl36. E. A. K o r ö v i n : Mezhdunarodnoje Pravo Perekhödnogo Vrémeni. (Moskva
1924), s. 88.
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det i traktater o. lign. Den overgangsperiode, som forfatteren behandler,
refererer til en sameksistens mellem den socialistiske og den kapitalistiske
verden. Denne periodes internationale ret var et kompromis mellem de
to systemer, der tillod dem at leve sammen inden for visse grænser
til fælles gavn. Ifølge Korovin var traktater de eneste mellemfolkelige
retskilder, hvorimod sædvane og almene retsprincipper ikke kunne have
nogen gyldighed. Disse begreber hørte hjemme i den borgerlige jura og
havde ingen betydning for sovjetisk retsvidenskab3 7.

Den internationale situation omkring 1923-1924
Det storpolitiske klima omkring årsskiftet 1923-24 var præget af af
spænding og forsoning, hvilket også gjaldt forholdet mellem Sovjetunio
nen og omverdenen.
Ruhrbesættelsen i 1923 havde skabt en kløft i den vesteuropæiske
lejr mellem Frankrig-Belgien på den ene side og England og Italien
på den anden. Ententens enhed var brudt, og det skulle - som det frem
går af det følgende - få konsekvenser også i holdningen over for Sovjet
unionen.
Den kapitalistiske verden forholdt sig til Nep-politikken (s. 163) på
forskellig måde, der spændte fra forbløffelse, lettelse, mistillid, sarkasme
til optimisme, alt efter de ideologiske forudsætninger. Under alle om
stændigheder måtte den meget markante forbedring i den sovjetiske øko
nomi gøre et fordelagtigt indtryk i vesten. Den sovjetiske udenrigshandel
voksede fra 1923 til 1924 fra 280 til 548 millioner rubler, og et han
delsunderskud på 15 millioner rubler blev i samme tidsrum forvandlet
til et overskud på 132 millioner rubler. Samtidig blev den russiske valuta
effektivt stabiliseret med indførelsen af »Chervonets« (egentlig 10 rub
ler) på guldbasis. »Den røde Hær«, chervonets og vort kom er de stær
keste aktiver i vor udenrigspolitik«, udtalte Chichérin.
Kråsin havde arbejdet ihærdigt og med gode resultater i London
(s. 171). I en periode med økonomisk stagnation og arbejdsløshed var So
vjetordrer til erhvervslivet et vigtigt aktiv og en attraktiv lokkemad. Gen
optagelse af den russiske korneksport pegede på en tilbagevenden til
gensidigt fordelagtige handelsforbindelser mellem Rusland og Vesten
som før første verdenskrig. En gruppe fremtrædende britiske erhvervs
folk besøgte Sovjetunionen og blev overdådigt beværtet. For størstepar
tens vedkommende vendte de hjem med ordrer og som varme tilhængere
af engelsk de jure anerkendelse.
37. Som 36, s. 26.
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Fra 1923 begyndte endvidere den omfattende amerikansk-sovjetiske
økonomiske aktivitet, der fortsatte gennem 20’erne, og som var en
slående kontrast til den manglende politiske forbindelse. »Allied Ameri
can Corporation« repræsenterede mere end 30 amerikanske eksportører,
der var interesseret i handel med Sovjetunionen. Der blev sluttet en
kontrakt med »Vneshtörg«, det sovjetiske organ for udenrigshandel, om
en gensidig vareudveksling på 2V2 million guldrubler om året. Den so
vjetiske tekstiltrust afgav ordrer på amerikansk råbomuld til et beløb på
l 1/2 million dollars. Denne handel blev finansieret ved et lån i »Chase
National Bank«. Til trods for denne nedbrydning af de økonomiske bar
rierer, der vakte opmærksomhed overalt i den vestlige verden, lykkedes
det ikke at bryde den officielle modstand i Washington mod enhver form
for politisk anerkendelse af sovjetstyret. En vellykket officiel rejse til
Moskva med deltagelse af kongresfolk gav et vist håb om politisk kurs
ændring. Men den i december 1923 nyindsatte amerikanske præsident
Coolidge udtalte i sit første budskab til kongressen, at omend USAs
regering ingen indvendinger havde mod handelsforbindelser mellem ame
rikanske statsborgere og russerne, kunne der ikke forventes nogen poli
tisk nyorientering over for regeringen i Kreml. Den amerikanske uden
rigsminister Hughes gav i et brev til Chichérin udtryk for, at så længe
Sovjet ikke ville vedgå sine internationale gældsforpligtelser, var der in
tet grundlag for forhandlinger. Isen mellem Washington og Moskva blev
først definitivt brudt i november 1933 ved Franklin Roosevelts opta
gelse af fulde diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen.
Selv i Frankrig, der ellers under Raymond Poincarés ledelse førte
den mest stejle antisovjetiske politik i Europa, syntes der at være et
stemningsomslag på vej, efter at den indflydelsesrige radikale senator de
Monzie havde besøgt Sovjetunionen og siden havde været en ivrig tals
mand for fransk anerkendelse. Dog kunne der ikke regnes med nogen
afgørende forandring i det officielle Frankrigs holdning, så længe Poincaré
var ved magten. En del europæiske stater, deriblandt f. eks. Rumænien,
der lod deres udenrigspolitik mere eller mindre diktere fra Paris, af
holdt sig fra officielle kontakter med Sovjet3 8.
I dette brogede billede af en splittet verden skulle dansk udenrigspoli
tik nu forsøge at finde sin placering i forholdet til Sovjetunionen.
38. E. H. C a r r : The Interregnum 1923-24. (London 1961), s. 244 ff.
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Dansk anerkendelse de jure af Sovjetunionen i 1924
I en artikel i anledning af revolutionens seksårsdag i november 1923
skrev den sovjetiske udenrigskommissær Georgij Chichérin, at første
fase af Sovjets forhold til udlandet var kendetegnet ved afslutningen af
de midlertidige traktater og de facto anerkendelser. Nu var tiden inde
til at fortsætte med næste fase: de jure anerkendelse.
Artiklen gav Danmarks første delegerede i Moskva Peter Schou an
ledning til at anstille nogle betragtninger over forholdet mellem Sovjet
og udlandet. Han mente, at vanskelighederne var af psykologisk art:
russerne følte sig behandlet som en andenrangs magt og var bitre over
interventionen. Hvad specielt Danmark angik, syntes russerne kræn
kede over vor deltagelse i den økonomiske blokade, den uforskammede
behandling af Litvmov i København, Københavns funktion under inter
ventionskrigene som radiotelegrafisk forbindelsesled til den allierede flå
de, der opererede i Østersøen, afbrydelsen af de første handelsforhand
linger i Stockholm på dansk foranledning to år tidligere og sagen om
0 . K.s skibe. Denne affære gik tilbage til 1899, da Østasiatisk Kompagni
lod et datterselskab, »Russisk-Østasiatisk Dampskibsselskab«, indregistrere
i Petrograd som et russisk aktieselskab, hvis skibe sejlede under russisk
flag. Ved et dekret af 9. februar 1918 var alle større russiske rederier
blevet nationaliseret. Dette undgik 0 . K.-aflæggeren dog ved at holde
sig fra russiske havne og i stedet sejle i allieret tjeneste. Det kunne nu
forventes, at sovjetmagten ønskede skibene tilbage tillige med selskabets
kapital og yderligere ville rejse erstatningskrav på den fragtfortjeneste,
som skibene havde sejlet hjem siden 1918. Det kunne blive til et helt
anseligt beløb på grund af højkonjunkturerne i 1918-20. Det stod
ganske klart, at når der skulle snakkes erstatningskrav, ønskede russerne
gensidighed i den endelige opgørelse. Når etatsråd H. N. Andersen flere
gange spændte ben for Ruslandsforhandlingerne, kan det skyldes, at
0 . K. ikke ønskede at blive præsenteret for regningen for datterselskabets
virksomhed 3 9.
Schou havde dog en fornemmelse af, at Rusland var rede til at slå
en streg over fortidens forsyndelser og vise højmod over for et lille
land, som nu erklærede, at det virkelig ønskede et ærligt samarbejde4 °.
I et memorandum af 8. december 1923, som formodentlig er udar
bejdet af Ove Engell, der var leder af udenrigsministeriets retskontor,
til brug for udenrigsminister Cold i et ministermøde, omtales, at aner39. Som 21, s. 588.
40. UM.s arkiv. 133. D. 5. Pakke 2, nr. 70-72.
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kendelse de jure i den nærmeste fremtid også ville blive aktuel for
Norges vedkommende. Denne sag havde fra foråret været debatteret i
Stortinget, hvor det norske arbejderparti pressede på for at fremskynde
en norsk anerkendelse de jure. Også i det svenske socialdemokrati spore
des der tilsvarende ønsker. Schou havde dog oplyst, at eftersom sven
skerne opstillede et erstatningskrav på mellem 100 og 200 millioner
guldrubler, hvilket russerne pure afviste, syntes en aftale mellem Sve
rige og Sovjetrusland temmelig udsigtsløs.
Ifølge en strengt fortrolig meddelelse så det endvidere ud til, at Mus
solini i Italien var på vej til oprettelse af normal handelsforbindelse med
Sovjetunionen med italiensk anerkendelse de jure. Mussolini skulle have
udtalt, at man godt kunne fjerne det sidste figenblad, som skjulte de
faktiske forhold, og anerkende virkeligheden. Den nyudnævnte danske
gesandt i Rom, forhenværende udenrigsminister Harald Scavenius, men
te dog, at Mussolini ønskede at gøre indtryk på socialisterne og demon
strere sin uafhængighed af rent konservative og kapitalistiske interesser.
Med hensyn til den for Danmark gunstigst mulige ordning af erstat
ningsspørgsmålet havde det tidligere fra russisk side været antydet, at
hvis Danmark skulle komme med sin anerkendelse de jure efter stater
som England og Frankrig, ville den være mindre værd i russernes øjne.
På den anden side ville det kunne få uheldige følger for Danmark - især
i forholdet til Storbritannien - såfremt Danmark skulle tage et isole
ret initiativ i spørgsmålet om de jure anerkendelse. I så tilfælde ville det
alligevel være tvivlsomt, om Sovjetunionen skulle stille sig imødekom
mende over for et lille land i erstatningssagen. Memorandum’et omtalte
endvidere, at i Kristiania havde den tanke været luftet, at de tre nor
diske lande skulle optræde samlet i en forhandlingsdelegation over for
Sovjet. Et sådant fællesskandinavisk initiativ syntes at indebære visse
fordele: dels kunne Norge holdes tilbage fra en overilet anerkendelse,
dels ville det virke mere hensigtsmæssigt i forholdet til vestmagterne.
Der bestod dog den mulighed, at et dansk forslag i så henseende i Norge
kunne opfattes som en utidig indblanding i norske anliggender. Norge
havde nemlig specielle interesser at varetage i forbindelse med forhand
linger med Sovjetunionen. Norge ønskede at få sovjetisk godkendelse af
den norske højhedsret over Spitzbergen i henhold til Pariserkonventionen
af 9. februar 1920. Sovjetunionen havde ikke dengang været medun
derskriver, og det var nu i høj grad i norsk interesse at få russisk god
kendelse. Af hensyn til det endnu uafklarede mellemværende mellem
Danmark og Norge angående suveræniteten over Grønland kunne det
nok være betænkeligt at sammenblande Spitzbergen, Grønland og en even-
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tuel fællesskandinavisk optræden over for Sovjet. Endelig ville det være
forbundet med visse vanskeligheder at bringe de tre landes erstatnings
interesser ind under samme synsvinkel. De danske krav var efter en
beregning, der var overgivet til Litvinov i marts 1923, fordelt på mange
hænder og var således sammensat:
Obligationer o. lign....................................
Fast ejendom o. lign.................................
Andre krav (bankindskud, krav på rus
siske statsinstitutioner, rede penge, kon
fiskationer m. m . ) .....................................

100 millioner guldkroner
30 millioner guldkroner

290 millioner guldkroner

Derimod tilhørte hovedparten af de svenske krav, over hvis samlede
størrelse der i udenrigsministeriet ikke forelå nogen opgørelse, nogle
enkelte store aktieselskaber, og de var for en stor dels vedkommende
knyttet til fast ejendom og maskiner.
De norske krav kunne anslås til ca. 250 millioner norske kroner, og
de fordelte sig formentlig på lignende grupper som de danske4 *.
Til sammenligning med de danske erstatningskrav på ca. 420 millio
ner kr. kan det anføres, at finanslovsforslaget for 1923/24 regnede med
statsindtægter på ca. 400 millioner kr.
Om de franske erstatningskrav, der var langt de største i Europa, og
om de sovjetiske modkrav sendte den danske gesandt i Paris, H. A.
Bernhoft, den 20. oktober 1924 en redegørelse til udenrigsministeriet.
De franske krav beløb sig i alt til ca. I8V2 milliard guldfrancs. De sovjeti
ske modkrav omfattede først og fremmest de ødelæggelser, som var på
ført Rusland ved interventionen, og som sammen med forskellige andre
krav i alt androg ca. 65 milliarder guldfrancs4 2.
Efter det engelske underhusvalg i november 1923, hvor Labour gik
frem, dog uden at opnå absolut flertal, dannedes den første arbejder
regering i januar 1924 under Ramsay MacDonalds ledelse. Regerings
skiftet kunne betyde en ændret holdning til Sovjetunionen, og Danmark
måtte følge udviklingen med stor opmærksomhed. Den danske London
gesandt, Ahlefeldt-Laurvig, meddelte i en fortrolig indberetning af 21.
januar 1924 indholdet af en samtale, han havde haft med den indfly
delsesrige permanente understatssekretær i det britiske udenrigsministe
rium Eyre Crowe. Han anså det for sandsynligt, at Labour-regeringen
omgående og betingelsesløst ville anerkende Sovjetunionen de jure, hvil
ket man måtte søge at forhindre, indtil russerne havde godkendt deres
41. Som 40. Nr. 80-87.
42. Som 40. Pakke 5, nr. 143-145.
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gældsforpligtelser. Efter Eyre Crowes mening ville der næppe blive tale
om kreditter fra Citys side. Højfinansen var sikkert blevet klogere.
Den tjekkoslovakiske udenrigsminister Benes havde forsøgt at holde
MacDonald fra at foretage sig noget overilet, men den britiske premi
erminister havde svaret, at hans politiske fortid og hans overbevisning
tvang ham til at sende en ambassadør straks. Det ville sikkert blive
James O’Grady (s. 169)43.
Den 1. februar 1924 forelå den officielle engelske anerkendelse de
jure af Sovjetunionen, der fandt sted i form af en noteudveksling. Rene
politiske overvejelser har været afgørende for MacDonald, der ville gøre
rent bord efter de foregående regeringers zigzagkurs over for Moskva.
Noten implicerer den britiske regerings ubetingede anerkendelse af USSR
som »retmæssig hersker over de områder af det gamle russiske kejser
rige, som anerkender USSRs myndighed«. Det fastslås hermed, at om
råder som Finland, Estland, Letland, Lithauen, Polen, Bessarabien, Manchuriet m. m. betragtes som udskilt fra Sovjetsamfundet. Noten omtaler
endvidere, at »ifølge folkerettens praksis vil alle traktater, der er ind
gået mellem de to lande før den russiske revolution, automatisk træde i
kraft«. Dette mærkelige forhold kunne eksempelvis medføre, at den engelsk-russiske aftale fra 1907 om Tibet, Persien m. m. ville blive
genoplivet. Der henvises da også i noten til, at der bør forhandles om
sådanne traktaters fortsatte gyldighed. Som ventet er notens indhold
hovedsagelig af politisk karakter. Om økonomiske forhold, kredit- og er
statningsspørgsmål erklæres blot, at den sovjetiske regering indbydes til
at sende repræsentanter til London for at drøfte alle uløste spørgsmål
mellem de to lande. Dette aktstykke skulle få den største betydning for det
videre forløb af de dansk-sovjetiske relationer.
Det er den engelske notes sidste punkt, der særlig har interesseret
Cold, idet han efter det overraskende hurtige britiske udspil allerede
den 4. februar i en instruks beder Schou optage en almindelig drøftelse
med den sovjetiske regering om erstatningsspørgsmålet, og i Køben
havn ønsker man oplyst, hvilken stilling Moskva kunne forventes at ind
tage i de kommende forhandlinger med Storbritannien om denne sag44.
I modsætning til England klynger den danske regering sig altså endnu
til håbet om at få en løsning af erstatningsspørgsmålet kædet sammen
med de jure-anerkendelsen.
Denne optimisme var dog ikke ganske udelt, som det fremgår af
et udenrigsministerielt referat to dage senere, hvori referenten - for43. Som 40. Pakke 3, nr. 57 og 63.
44. Som 43. Nr. 106.
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mentlig kontorchef Laurits Bolt-Jørgensen - skriver, at man næppe kan for
vente, at Sovjetunionen skal blive særlig rørt over en dansk de jureanerkendelse, og man skal ikke gøre sig større illusioner med hensyn
til de følger, en anerkendelse kan have for en gunstig løsning af er
statningsspørgsmålet, men der bør dog gøres et forsøg på at opnå et nok
så tomt sovjetisk tilsagn af hensyn til de danske fordringshaveres humør.
Referatet slutter: »Også indrepolitisk kan det måske for tiden være
forbundet med visse betænkeligheder at lade sig lede af en i udenrigs
politiske forhold uerfaren socialistisk udenrigsminister i Storbritannien« 4 5.
Det var MacDonald selv, der beklædte udenrigsministerposten, og en
dansk venstreregering ville nok gøre klogt i ikke at følge et Labour-styre
alt for ukritisk.
I begyndelsen af februar var Norge, der nu gik sin enegang, kommet
et godt skridt videre mod en de jure anerkendelse, og den danske
gesandt i Oslo kunne den 15. februar meddele udenrigsministeriet i Kø
benhavn, at Norge ved at anerkende Sovjetunionen de jure ville opnå
følgende:
1. anerkendelse fra russisk side af Norges suverænitet over Spitzbergen,
2. mestbegunstigelse af positiv karakter bl. a. med hensyn til erstatnings
spørgsmålet,
3. indrømmelser i sagen vedrørende den lokale handel på Kola-halvøens
nordkyst46.
Den 7. februar og derefter den 13. februar forelå henholdsvis den ita
lienske og den norske regerings anerkendelse de jure, og derpå mente
regeringen Neergaard, at tiden var inde til at tage spørgsmålet op til
en meget indgående overvejelse. I instruks af 20. februar blev Schou an
modet om at søge en samtale med Litvinov. Med henvisning til reser
vationerne i den midlertidige overenskomst af 23. april 1923 skulle
Schou søge oplyst, hvilke indrømmelser, russerne ville gå med til i for
bindelse med en dansk de jure anerkendelse.
Erstatningskravene kunne på dansk side opdeles i fire kategorier:
1. Russiske værdipapirer, som fortsat blev noteret på børsen i Paris.
For at opnå kredit eller lån i udlandet måtte russerne under en eller
anden form anerkende denne gældspost. Skulle f. eks. England yde et
stort lån, ville Danmarks situation formodentlig forringes tilsvarende.
2. Tilbagelevering af endnu bestående værdier. Her tænkte man på
45. Som 43. Nr. 111-112.
46. Som 43. Nr. 179.
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varelagre, bankdepoter, toldoplag, indbo o. lign., som endnu kunne
identificeres.
3. Fast ejendom, skove, fabrikker o. lign., som enten kunne leveres til
bage i form af koncessioner eller erstattes. Udenrigsministeriet mente
at vide, at det havde været tilfældet med nogle statsborgere i lande,
som tidligere havde anerkendt de jure.
4. Erstatning for ødelagte værdier. Den af den danske regering ned
satte »Kommission til behandling af danske erstatningskrav mod Rusland«
havde indsamlet et stort materiale, men udenrigsministeriet var klar
over, at det ville være vanskeligt at få honoreret krav af denne kate
gori.
Schou skulle nu undersøge, om Sovjetregeringen ville indrømme Dan
mark mestbegunstigelse inden for samtlige kravs vedkommende eller
dog for enkelte kategorier47.
Efter at have orienteret sig kunne Schou i en indberetning af 15.
marts meddele følgende:
ad 1. Det var håbløst at forvente russiske værdipapirer indfriet på grund
af et sovjetisk dekret om annullering af al udenlandsk gæld, hvilket
stod urokkeligt ved magt. Der skulle dog være muligheder for at
differentiere i forhold til ydede lån eller kreditter.
ad 2. Sådanne krav var på det nærmeste umulige på grund af identi
fikationsvanskeligheder. Kunstgenstande o. lign. betragtes som natio
nale klenodier og er derfor statsejendom.
ad 3. Der måtte her skelnes mellem jord, som helt var i offentlig eje,
og huse, der kunne være i privat besiddelse. Her skulle tidligere
ejere have en chance. Med hensyn til fabrikker var alle store virk
somheder nationaliserede, og der ville næppe være noget at stille
op for tidligere ejere. Kun hvis driften var gået i stå, kunne disse
have en mulighed for at opnå koncession eller gå ind i et blandet
selskab med sovjetisk aktiemajoritet. Det findes der eksempler på
med enkelte forhenværende tyske ejere, men på ugunstige betin
gelser. I denne henseende synes der ikke at være diskrimineret
mellem de facto og de jure stater.
I indberetningen omtaler Schou overhovedet ikke kategori 4, hvilket kunne
tyde på, at han anser denne sag for helt urealistisk, hvad også uden
rigsministeriet selv synes at have erkendt4 8.
47. Som 43. Nr. 193-196.
48. Som 40. Pakke 4, nr. 107-113.
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Samtidig med de danske overvejelser var der svensk-sovjetiske for
handlinger i gang. I et hemmeligt møde i den svenske rigsdag debatte
redes bl. a. et ganske konkret spørgsmål, hvorom den danske gesandt
Herluf Zahle den 21. februar kunne indberette, at kong Gustav V i for
trolighed havde fortalt ham, at en tidligere russisk regering havde deponeret
ca. 100 millioner svenske kroner i derværende banker. Konsekvensen
af en svensk de jure anerkendelse kunne meget vel være, at Sovjetrege
ringen ville gøre krav på disse penge, og man ville næppe fra svensk side
kunne komme uden om denne fordring. Zahle spørger sluttelig, om en
lignende sag ville kunne rejses i Danmark 4 9.
Det fremgår af udenrigsministeriets svar af 25. februar til Zahle, at
man har beskæftiget sig med sådanne problemer. I al fald findes der visse
mellemværender, som man kunne tænke sig afgjort ad domstols vejen,
såfremt man anerkendte Sovjetunionen. Resultatet ville da sandsynlig
vis blive, at et sagsanlæg fra sovjetisk side ville føre til et gunstigt
resultat for russerne, medens det omvendt dels vil være udelukket at
gennemføre noget sagsanlæg i Sovjet, dels sikkert også ville være ude
lukket at fremføre modkrav under en af sovjetregeringen anlagt sag i
Danmark. Det ville næppe blive anerkendt af en dansk domstol, der nok
ville være nødt til at ræsonnere således: den danske sagsøgte har ikke
noget krav, thi vel har han lidt skade ved sovjetregeringens dispositioner
(konfiskationer osv.), men efter at den danske regering har anerkendt
Sovjetregeringen de jure, har den samtidig anerkendt legaliteten af de
love og anordninger, i henhold til hvilke skaden er påført vedkommende
danske sagsøgte.
Det havde været drøftet at indføre særlige moratorieforanstaltninger
over for krav, der måtte rejses af den sovjetiske regering, institutioner
eller privatpersoner, men på grund af tekniske og juridiske vanskelighe
der var man dog ikke kommet videre med sagen, og det så ud til, at
intet andet land havde kunnet gennemføre ordninger af denne a rt5 °.
Fra Moskva indløb der den 25. februar 1924 en rapport fra Schou,
hvori han foreslog, at når nu den norske suverænitet over Spitzbergen
var blevet anerkendt af USSR, så kunne man måske fra dansk side også
søge at få sovjetregeringens anerkendelse af den dansk-tyske grænse af
1920 samt Danmarks overhøjhed over hele Grønland. Udenrigsministeriet
lod forstå, at man ikke ønskede at lade disse spørgsmål indgå i for
handlingerne med Sovjet. Ministeriets direktør, Eduard Reventlow, be
mærkede i et notat, at det ville blot kunne give russerne anledning til
49. Som 43. Nr. 228.
50. Som 43. Nr. 235-237.
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at rejse modkrav. Emnekredsen for forhandlingerne burde begrænses
til generelle praktisk-økonomiske spørgsmål5 x.
Reventlows svar på Schous lidt fantasifulde forslag må siges at være
relevant og rigtigt, så meget mere som russerne havde en direkte inter
esse i at få sagen om Spitzbergen afklaret på grund af deres rettigheder
til kuludvinding og af hensyn til de derboende sovjetiske statsborgere,
hvorimod Grønland ikke frembød tilsvarende problemer. Den dansk
tyske grænsedragning var en del af Versailles-fredens bestemmelser, som
Sovjetunionen ikke var medunderskriver af.
Hvad angik erstatningsspørgsmål anså Schou det for håbløst at optage
en detailleret drøftelse, som blot kunne forhale en dansk de jure aner
kendelse. Schou ville anbefale en snarlig afgørelse med henvisning til,
at det ville lette situationen for »Østasiatisk Kompagni« og »Sibirisk
Kompagni«, som lå i forhandlinger med de russiske myndigheder. Der
til kom, at efter Østrigs anerkendelse den 20. februar 1924 ville Dan
mark og Tjekkoslovakiet være de eneste stater i Europa, der var repræsen
teret i Moskva på basis af de facto anerkendelse5 2.
I en indberetning af 4. marts 1924 opsummerede Schou efter en sam
tale med Litvinov de sovjetiske synspunkter således:
1. Sovjetunionen havde i forbindelse med Storbritanniens, Italiens og Nor
ges anerkendelse ikke godkendt nogen form for erstatningskrav.
2. Italien, der kom først med anerkendelse de jure, havde opnået en
præmie i form af mestbegunstigelsesklausul, der dog kun gjaldt han
del.
3. Det samme kunne stilles Danmark i udsigt, hvis anerkendelse ville
fremkomme snarest.
4. Det forventedes, at Sverige ville opnå samme vilkår som Norge og
Italien.
5. England ville næppe opnå nogetsomhelst ved forhandlinger om erstat
ningskrav.
6. Udtrykket »Toutes autres conditions égales« var uklart og nødvendig
gjorde en fortolkning53.
Det er bemærkelsesværdigt, at Litvinov i det af Schou anførte punkt
5 skulle have udtalt sig så kategorisk i betragtning af, at forhandlingerne
med Storbritannien om dette emne overhovedet ikke havde taget deres
begyndelse.
51. Som 40. Pakke 4. Nr. 30.
52. Som 43. Nr. 241-243.
53. Som 51. Nr. 58-68.
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Det i punkt 6 anvendte udtryk findes i den midlertidige overenskomsts
artikler II, IV, VII, VIII og IX, hvori følgende passus gentages vedrø
rende henholdsvis handelsforhold, næringsrettigheder, skibsfart, transit
og transport: »Danmark skal dog i denne henseende ikke kunne gøre krav
på de særlige rettigheder og privilegier, som Rusland måtte indrømme
et land, der har anerkendt eller måtte anerkende det de jure, medmindre
Danmark er villig til at tilstå Rusland de tilsvarende indrømmelser som
det pågældende lan d .. .« Det er atter et vidnesbyrd om Moskvas utvety
dige distinktion mellem de facto- og de jure-stater, der ligger bag den ci
terede sætning.
Samtidig med de danske forhandlinger om anerkendelse de jure fore
gik der tilsvarende drøftelser med den svenske og den hollandske rege
ring. Et resultat af Sveriges forhandlinger forelå den 15. marts 1924, da
der blev underskrevet en svensk-russisk overenskomstdeklaration ledsaget
af svensk anerkendelse de jure af USSR. For Hollands vedkommende
lå det imidlertid noget vanskeligere, hvilket fremgik af en indberetning
den 11. marts fra den danske gesandt i Haag Axel Nørgård. Han oplyste,
at den hollandske udenrigsminister van Karnebeek mente, at det var
uundgåeligt at anerkende Rusland af hensyn til Rotterdams stilling
som transithavn for den russiske kontinentalhandel, hvilket ville have
betydning i konkurrencen med Antwerpen. Men den hollandske justits
minister, dr. Heemskerk, var modstander. Hans hustru var af en for
nem russisk aristokratfamilie og fanatisk antisovjetisk, og hun var tillige
en meget myndig og indflydelsesrig dame, så udsigterne til et positivt re
sultat var ret sm å54.
Det udenrigspolitiske Nævn, der dengang var et fællesudvalg af folke
tings- og landstingsmedlemmer, skulle informeres af hensyn til det fore
stående folketingsvalg, der var blevet udskrevet til den 11. april 1924.
Udenrigsminister Cold sendte den 27. marts nævnet et memorandum,
der i hovedpunkterne bygger på Schous indberetninger, og hvori det hed,
at det ville være ønskeligt, om regeringen sikrede sig den fornødne ind
forståelse fra de politiske partier om, at der fra dansk side ville fore
ligge en de jure-anerkendelse i den nærmeste fremtid. Tjekkoslovakiet
var nu den eneste stat i Europa, der foruden Danmark kun havde en de
facto forbindelse med Sovjetunionen, og den tjekkiske udenrigsminister Be
nes havde udtalt, at han var rede til en de jure anerkendelse uden nogen
somhelst betingelser. Holland var også godt på vej. Sammenlignet med
den svensk-russiske overenskomst ville den midlertidige overenskomst mel54. Som 51. Nr. 78-81.
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lem Danmark og Sovjet af 23. april 1923 stadig være et brugbart grund
lag for det traktatlige forhold mellem de to stater. Der eksisterede dog
usikkerhed med hensyn til reservationerne i den omtalte traktats artik
ler II, IV, VII, VIII og IX. Det ville være Schous opgave over for Litvinov
at understrege, at dansk de jure anerkendelse i henhold til den midler
tidige traktat ville medføre, at Danmark automatisk ville komme til at
nyde samme rettigheder som andre de jure-stater, f. eks. Norge og Sve
rige. Muligvis ville Litvinov hævde, at stater, der havde anerkendt før den
15. februar 1924, skulle have en særstilling5 5.
Den sovjetiske udenrigskommissær Chichérin havde været inde på
spørgsmålet om det danske folketingsvalg og dets mulige konsekvenser,
da han under private former efter en middag hos Schou udtalte, at han
snart ønskede at se Schou som gesandt i Moskva, men at fransk ind
flydelse i København åbenbart søgte at hindre eller forsinke dansk
anerkendelse. Chichérin var klar over, at det forestående folketingsvalg
kunne forhale en afgørelse, som dog sikkert ville blive fremskyndet
af en regering Stauning i Danmark. Chichérin berørte tillige spørgsmålet
om bælterne og en neutralisering af Østersøen, hvilket fremgår af et
privatbrev fra Schou til E. Reventlow5 6.
Det er muligt, at Chichérin, der året før havde været sovjetisk dele
gationsleder på konferencen i Lausanne, kan have haft en parallelise
ring med de tyrkiske stræder og Sortehavet i tankerne. Der blev dog
aldrig mere ud af denne løst udkastede idé.
Det danske forfatningsmæssige spørgsmål om rigsdagens eventuelle
medvirken ved en de jure anerkendelse belyses i et udenrigsministerielt
responsum af 29. marts 1924, hvori det hedder, at en sådan anerken
delse er en regeringshandling, der efter fast praksis kræver kongelig
resolution uden for statsråd. Der fandtes ingen forskrift, som påbød,
at rigsdagen skulle medvirke ved anerkendelse af en stat, og det var
ligeledes fast praksis, at beslutning herom blev taget af regeringen uden
rigsdagens medvirken. Rigsdagen blev således ikke spurgt ved Danmarks
anerkendelse af Albanien, Tjekkoslovakiet, Estland, Finland, Letland,
Litauen, Polen, Ungarn og Østrig57.
I indberetning af 29. marts 1924 orienterede Schou om sit syn på
moratoriespørgsmålet i sammenhæng med hele den juridiske side af
erstatningsproblemet. Russernes grundtanke var den, at de ved den
sovjetiske lovgivning forvoldte tab for udlandet måtte betragtes ikke som
55. Som 51. Nr. 155-158.
56. Som 51. Nr. 164-169.
57. Som 51. Nr. 172.

Danmarks anerkendelse de jure af Sovjetunionen i juni 1924

197

private krav, men som krav mod sovjetregeringen fra de fremmede sta
ter, hvis borgere havde lidt tab. Sådanne internationale krav kunne ifølge
sagens natur ikke gøres til genstand for inddrivning ad rettens vej, men
kun for forhandling. I hvilket omfang de skulle opfyldes måtte afhænge
af en politisk-økonomisk styrkeprøve.
De jure anerkendelsen betød ganske vist en anerkendelse af den so
vjetiske lovgivning - hvorvidt kun den nuværende eller også den nu
ophævede fik stå hen. Udlandet anerkendte den nu bestående retstil
stand, således som den var skabt til dels ved de nu afskaffede love, men
det gav ikke afkald på at kræve erstatning for de tab, som skabelsen
af denne retstilstand havde påført fremmede stater eller borgere 5 8.
Til Schous indberetning kan det bemærkes, at hovedsynspunktet nøje
svarer til det almindelige princip, som er nedlagt i den britiske anerken
delsesnote af 1. februar 1924. I øvrigt var det netop disse synspunkter,
som blev forfægtet af den sovjetiske delegation under Rakovskijs ledel
se, da spørgsmålet var genstand for forhandlinger i London senere på
året.
I et telegram d. 31. marts 1924 fra udenrigsminister Cold til den dan
ske delegation i Moskva meddeltes det, at regeringen i et minister
møde havde besluttet at anerkende Sovjetunionen under forudsætning af,
at Danmark ikke retligt blev stillet ugunstigere end andre stater, som
havde anerkendt det eller måtte anerkende de jure, med hensyn til er
statningskravene og en traktatmæssig regulering af handelsforbindelsen.
I første henseende ville man acceptere en note enslydende med den
norske og den svenske; i sidstnævnte henseende ønskede man en skrift
lig tilkendegivelse af, at de tidligere reservationer bortfaldt, således
at Danmark fremtidig skulle nyde fuld mestbegunstigelse på disse om
råder.
Såfremt sovjetregeringen accepterede reservationernes bortfald, men skul
le ønske samme forbehold taget som i den svenske overenskomst med
hensyn til begunstigelser, der var givet stater, som de jure havde aner
kendt før den 15. februar, så skulle dette indtil videre afvises som
værende en væsentlig begrænsning i mestbegunstigelsen, der ville kunne
få alvorlige konsekvenser, navnlig for dansk skibsfart. Med henvisning
til det allerede af Lenin knæsatte princip, at den, der kommer sidst,
må vente at opnå mindst, skulle det fremhæves, at Danmark ved den
midlertidige overenskomst netop havde sikret sig ret til gennem de jure
anerkendelse - uanset tidspunktet for denne - ifølge sagens natur at
58. Som 51. Nr. 179-183.
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opnå ligestilling med de jure-stater og således allerede dengang skulle være
garanteret potentiel mestbegunstigelse også med de stater, der havde
anerkendt inden den 15. februar. I denne ret var der hverken ved selve
aftalen eller under forhandlingerne derom foretaget nogen begrænsning
som ovennævnte, hvorfor kravet derom måtte være i umiskendelig mod
strid med aftalens ånd og bogstav. Til privat efterretning for Schou
sluttede udenrigsministeren telegrammet med at oplyse, at det fra den
danske regerings side var en forudsætning, at selve anerkendelsen ikke
fandt sted før folketingsvalget59.
Det fremgår af Litvinovs forslag til regeringserklæring, at Sovjetunio
nen til erstatning for reservationerne ville indrømme den danske rege
ring og danske undersåtter de samme rettigheder, som var givet stater,
der havde anerkendt efter den 14. februar 1924. I chiffertelegrammet
fra Moskva den 4. april erindrede Schou om, at Norges anerkendelses
dato netop var den 15. februar, og at det dermed tilsyneladende var
Litvinovs hensigt, at de tre nordiske lande skulle ligestilles 6 °.
Samme dag sendte Litvmov et telegram til den sovjetiske repræsen
tant i København Hein, hvori han meddelte, at han over for Schou havde
bekræftet sovjetregeringens mening om reservationerne, og at der kun
kunne være tale om at indrømme Danmark samme omfang af mestbe
gunstigelse, som Sverige havde fået6 x.
I den forbindelse kan det være oplysende at betragte teksten til den
svensk-russiske regeringserklæring af 15. marts:

Erklæring vedrørende gensidige krav.
Sovjetunionens regering og den kongelige svenske regering erklærer, at hver af de
kontraherende parter forbeholder sig alle sine egne krav tillige med krav fra de
to landes undersåtter og institutioner på den anden part med hensyn til ejendom
eller rettigheder eller med hensyn til forpligtelser, der er indgået af hver parts
nuværende eller tidligere regeringer. Hverken Sovjetunionens regering eller den
kongelige svenske regering giver afkald på noget af deres krav om erstatningsbetaling eller tilbagegivelse af ejendom. De omtalte krav skal ikke underkastes under i øvrigt lige betingelser - en mindre fordelagtig behandling end de tilsva
rende krav, der hidrører fra tredieland eller dets statsborgere.
V. Ossmskij
Underskrevet uden reservation for ratifikation.02
59.
60.
61.
62.
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Pakke 5. Nr. 11 og 28.
Bind 7. (Moskva 1963). S 177.
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Af reservationernes ordlyd i den midlertidige overenskomst må det
udledes, at den på ingen måde giver Sovjetregeringen nogensomhelst
ret til at forskelsbehandle lande, der anerkender Sovjetunionen de jure
i forhold til en mere eller mindre vilkårlig fastsat dato. Det må konsta
teres, at Danmark var i sin gode ret til at nyde de samme rettigheder og
privilegier som stater, der havde anerkendt de jure uanset tidspunktet
for anerkendelsen. Sovjetunionen kunne med større ret have stipuleret en
helt anden skæringsdag, nemlig den 16. april 1922, da Tyskland i Rapallo-traktaten ved den gensidige de jure anerkendelse havde frafaldet
alle erstatningskrav mod Sovjet, der var en følge af diverse nationalise
ringsdekreter. Dette tyske afkald skete udtrykkeligt på betingelse af, at
Sovjet ikke på et senere tidspunkt anerkendte tilsvarende krav fra an
dre lande eller deres statsborgere. Hvis man i Danmark og andre lande,
hvor der herskede tvivl om muligheden for at rejse erstatningskrav, havde
erindret sig denne sovjetiske forpligtelse og dens rækkevidde, ville vest
lige politikere kunne have gjort sig nogle mere nøgterne og koldsindige
overvejelser. Men set med Moskvas øjne kunne der udmærket stadig
føres en splittelsespolitik over for den kapitalistiske verden med de jure
anerkendelse og erstatningsproblemer som hovedindsats - også i 1924.
Der findes et ganske klart vidnesbyrd om det sovjetiske præmierings
system i et interview med Alexandra Kollontåj. Sovjetunionens diplo
matiske repræsentant i Norge fra 1923-26. Hun udtalte til »ArbejderBladet«, at det var klart, at de magter, som fremdeles stillede sig fjendt
ligt, ville Rusland om ikke ligefrem boycotte, så dog behandle ugunstigere
end dem, der allerede havde anerkendt Sovjetunionen63.
Folketingsvalgets resultat blev et tab for det hidtidige regeringsparti
Venstre på 7 mandater og en tilsvarende gevinst for Socialdemokratiet,
hvis leder Thorvald Stauning af Christian X fik overdraget at danne det
nye ministerium. Den 23. april dannedes da Danmarks første arbejderregering, hvis udenrigsminister blev den professionelle diplomat Carl Moltke, der siden 1912 havde været dansk gesandt i Berlin.
Den nye udenrigsminister gjorde i et telegram d. 30. april til den
danske gesandt i Haag opmærksom på, at Danmark kunne blive nødt til
at godkende det russiske krav om skæringsdatoen d. 14. februar, hvis
russerne fastholdt dette som ufravigeligt. I modsat fald ville de jure aner
kendelsen blive udskudt på ubestemt tid, hvilket kunne indebære store
betænkeligheder for Danmark. Moltke lagde vægt på, at den hollandske
regering blev orienteret om Danmarks stilling, og han forventede gensi63. »Arbejder-Bladet« den 21. marts 1924.
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dighed fra hollandsk side. Det var dog stadig et åbent spørgsmål, om
russerne med hensyn til mestbegunstigelse alene sigtede på de fordele, der
allerede var givet til de stater, der havde anerkendt før den 14. februar,
eller om det også ville omfatte fremtidige indrømmelser til lande i
denne privilegerede gruppe64.
På grund af den ortodokse kirkes påskefest og 1. maj-festlighederne
havde Schou først kunnet opnå en samtale med Litvinov en uge ind i
maj måned. Han forventede et klart afslag på de danske ønsker om en
bedre mestbegunstigelsesklausul, og han mente ikke, at Danmark kunne
opnå bedre betingelser ved at vente. Det kunne forventes, at USA og
Frankrig til sin tid næppe ville nøjes med mindre end Storbritannien og
Italien, og sådanne begunstigelser ville Danmark automatisk få del i efter
det forhåndenværende russiske forslag.
Schou anså det for sandsynligt, at Sovjetunionen ville indrette sig
på normalt samkvem med omverdenen og være villig til at overholde
sine internationale forpligtelser, når det først var blevet optaget som lige
berettiget medlem af det mellemfolkelige retssamfund. I Narkomindél, det
sovjetiske udenrigskommissariat, troede man, at der lå fransk indflydelse
bag den danske tøven; ja, man antydede endog, at enkekejserinde Dag
mar havde en finger med i spillet. Schou fremhævede atter de danske
firmaers vanskeligheder, hvis en de jure anerkendelse ikke snart var
en realitet. Det drejede sig om 0. K., Riffelsyndikatet og »Sibirisk Kom
pagni«, men også dansk skibsfart ville lide tab, eftersom chartring af
udenlandsk tonnage var et regeringsanliggende i Sovjetunionen. Sluttelig
appellerede Schou direkte til Stauning om hurtig anerkendelse65.
Der er fra denne sidste samtale mellem Schou og Litvinov bevaret
et sovjetisk notat af 6. maj om samtalens indhold. Hele den sædvanlige
argumentation om reservationerne blev repeteret fra begge sider. Hvis
sovjetregeringen gik ind på de danske krav vedrørende reservationerne,
ville det berøre hele den sovjetiske handelspolitik, og det kunne tillige
skade forholdet til de andre skandinaviske lande. Russerne kunne ikke
på nogen måde godtage den danske fortolkning af de omstridte punkter
i den midlertidige overenskomst. Hvis den danske regering ikke kunne
fravige sin egen udlægning, kunne man lade spørgsmålet stå åbent, indtil
der blev sluttet en ny handelsaftale. Men hvis Danmark ønskede klar
hed nu, ville Litvinov foreslå, at det i positiv form blev fastslået, at
de pågældende artikler i den gamle aftale blev fortolket på den måde,
at Danmark ikke i noget tilfælde blev stillet ringere end Sverige, Norge
64. Som 60. Nr. 35-36.
65. Som 60. Nr. 55-58 og 65-66.
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og andre lande, som senere måtte anerkende Sovjet. Litvinov henledte
Schous opmærksomhed på, at netop på grund af begrænsningen i mest
begunstigelsesspørgsmålet blev forhandlingerne med Holland sprængt66.
Da Schou skrev til Stauning, havde udenrigsminister Carl Moltke alle
rede den 11. maj anmodet Christian X om bemyndigelse til at aner
kende U. S. S. R., hvilket kongen bifaldt den 14. m aj67.
I et memorandum af 20. maj 1924, udarbejdet af direktør Reventlow,
der anfører de velkendte argumenter for og imod dansk anerkendelse
de jure, hedder det sluttelig: »Fremdeles kunne en afventende holdning
synes naturlig, såfremt der var udsigt til det nuværende russiske regimes
ophør, men at regne med en sådan eventualitet inden for en nærmere
fremtid synes ikke at have begrundelse i de for udenrigsministeriet fore
liggende oplysninger«.
Sådanne refleksioner angående det kommunistiske styres stabilitet,
og hvad der eventuelt kunne efterfølge dets sammenbrud og de mulige
konsekvenser af en forhastet anerkendelse, ses i øvrigt ikke at have
spillet nogen væsentlig rolle på grundlag af det forhåndenværende
kildemateriale, men de kom dog til udtryk, da Det udenrigspolitiske
Nævn i sit møde den 3. juni fik sagen til behandling. Her gjorde Moltke
rede for situationen.
Han oplyste, at ifølge en depeche fra Moskva var Litvinov via Hol
land på vej til London. Omend det russiske styre nu var inde i en evolu
tion, var det usandsynligt, at det skulle resultere i et styre, der ville
»straffe« de stater, der havde anerkendt de jure. Endvidere var der nu
allerede så mange lande, der havde foretaget dette skridt. Den ugun
stige handelsbalance i forhold til Rusland skulle man ikke lægge så
stor vægt på; sådan havde forholdet altid været.
De radikale og Socialdemokraterne gav straks deres tilslutning; på Det
konservative Folkepartis vegne frarådede folketingsmand Emil Piper
dansk anerkendelse. Til sidst understregede Moltke, at det ville rumme
en stor fare for Danmark, hvis Holland skulle anerkende før vi. Nævnet
tog anerkendelsen til efterretning og overlod til regeringen at bestemme
tidspunktet6 8.
De langstrakte forhandlinger fandt deres endelige afslutning i Lon
don, hvor Litvinov og Schou underskrev regeringsdeklarationerne uden
ratifikationsforbehold, og fra det danske udenrigsministerium udsendtes
66. Som 61. S. 252.
67. Som 60. Nr. 81.
68. Som 60. Nr. 82 og Holger Andersens privatarkiv. Rigsarkivet nr. 5031, pakke
med sager vedrørende Det udenrigspolitiske Nævn.
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den 18. juni 1924 til samtlige gesandtskaber, generalkonsulater og kon
sulater følgende telegram:
Under 18. ds. har danske regering anerkendt Socialistiske Rådsrepublikkers
Forbunds regering de jure. Ved noteveksling fastslået handelsforbindelse;
indtil endelig traktat afsluttes reguleres ved midlertidige traktat med modi
fikationer, hvorved Danmark ligestilles Norge, Sverige og senere anerken
dende lande. Samtidig tilsikret erstatningskrav, mestbegunstigelse tilsvarende
form Italien, Norge, Sverige.69
Moltke

Det ses heraf, at Danmark med hensyn til den handelsmæssige regule
ring har måttet acceptere det sovjetiske forslag, hvorimod der for er
statningskravenes vedkommende var opnået ligestilling med Italien, der
havde anerkendt de jure den 7. februar.
Samme dag, som underskrivningen fandt sted i London, sendte Lit
vinov et brev til Schou, hvoraf det fremgik, at russerne ikke havde
glemt affæren med 0. K.s skibe (s. 187). Sovjetregeringen opretholdt sin
ejendomsret til alle skibe, der havde tilhørt den russiske marine og
handelsflåde, som var blevet nationaliseret ved regeringsdekret af 26.
januar 1918. De russiske myndigheder havde ved tidligere lejligheder
i noter protesteret over for de respektive regeringer7°.
Slutkapitlet om de danske erstatningskrav mod Sovjetunionen blev
skrevet i Moskva februar 1964, da der blev undertegnet en dansk-so
vjetisk overenskomst om erstatningskrav, der hidrørte fra de baltiske om
råders indlemmelse i Sovjetunionen i 1941. Under forhandlingerne herom
benyttede man lejligheden til at fremføre krav, der stammede fra na
tionaliseringerne i Rusland i 1917 og de følgende år. Disse krav blev
umiddelbart afvist af Sovjetunionen. For de baltiske områders vedkom
mende modtog den danske regering i alt 2.6 millioner kr. mod at fra
falde alle andre krav fra tiden før 19417 x.
Den 19. juni bragte et københavnsk demonstrationstog til Kronprin
sessegade 4 sin hyldest til den sovjetiske delegation, og på Danmarks
kommunistiske Partis vegne gratulerede partiets formand, Ernst Chri
stiansen, med den moralske og politiske sejr, som den russiske revolu
tion kunne notere ved Danmarks de jure anerkendelse, Cesar Hein tak
kede for hilsenen og for, at de danske kommunister ved deres arbejde
havde bidraget til resultatet72.
69.
70.
71.
72.
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Lovtidende C, 1964. Bek. af 16. juli 1964, s. 209.
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Den nystiftede forening »Dansk-Russisk Samvirke« fejrede også be
givenheden ved en sammenkomst i Paladsteatrets selskabslokaler, der
én gang om ugen skulle være mødested for russiskinteresserede. Her
om fortælles i »Berlingske Tidende«s referat:
»Blandt de tilstedeværende var bl. a. socialminister Borgbjerg, chefen
for den russiske handelsdelegation Cesar Hein og sekretæren Rubini, di
rektørerne Langkjær, Fasting og Schou-Kjeldsen, bankdirektør Gordon
fra Nordisk Kreditbank, direktør J. Sehested, forfatteren Aage Heinberg,
cand. jur. Lannung, litograf Cato, overretssagfører Schmidt m. fl.
Foreningens formand, sekretær for De samvirkende Brugsforeninger, Georg Bolgan, bød velkommen, idet han gjorde rede for foreningens fremtidsopgaver. Det var
meningen at erhverve eget hus og at oprette et oplysningskontor m. m., men hvad
der særlig interesserede, var talerens meddelelse om, at man agtede at få så frem
trædende sovjetledere som Zinövjev og Lunachårskij hertil som foredragsholdere
i foreningen. ‘Man ville tillige arbejde for at få udstillinger her i København af
russisk kunst og af skolernes arbejde m. m. Direktør Fasting talte smukt for gene
ralkonsul Schou, hvem han ønskede held og lykke i hans virksomhed.
Generalkonsul Schou takkede i hjertelige vendinger. Det var fortræffeligt, at der
var dannet en forening, som havde påtaget sig den opgave at fremme samarbejdet
mellem de to lande, bestræbelser han af al sin evne ville støtte. Han var af den
bestemte opfattelse, at der var store, gensidige økonomiske interesser, og at den
vilje, der havde givet sig til kende både fra dansk og russisk side i retning af et
samarbejde, ville blive mere frugtbringende end hidtil.
Dr. Cesar Hein sluttede sig til dette ønske, hvorefter socialminister Borgbjerg
fik ordet. Skønt anti-bolshevik var han klar over, at der var sket en nyfødsel i
Rusland, og han troede, at danskerne ville have chancer derovre, thi som Kråsin
engang havde udtalt: til det lille Danmark har Rusland altid penge nok.
Der blev endnu holdt nogle taler, og først over midnat fandt opbruddet sted.73

I et interview med »Politiken« udtalte Cesar Hein, at der nu ville
finde en stærk udvikling sted, ikke mindst på det kulturelle område.
Også handelen ville vokse betydeligt. Han gjorde opmærksom på, at Rus
land ikke ville være i stand til at købe varer i Danmark uden kredit i
lighed med handelsbetingelserne, der gjaldt for Tyskland, England og
Sverige. Hvis man ønskede en hurtig og betydelig udvidelse af handelen
med Rusland, måtte de danske banker gå ind på at finansiere denne
handel. Danske firmaer som »Store Nordiske«, »Sibico« og »Andersen
og Robinson« havde allerede opnået koncessioner i Rusland. Det væ
sentlige ville efter sovjetdiplomatens mening være, at den danske presse
havde en meget vigtig og ansvarsfuld opgave med at give sund, objek73. »Berlingske Tidende« den 24. juni 1924.
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tiv og alsidig oplysning. Desværre blev det danske publikum stadig fyldt
med rygter, som blev fabrikeret på Rigas, Helsingfors’ eller andre byers
løgnecentraler. Sandsynligvis ville den sovjetiske delegation vokse til 30
personer, men på det punkt måtte man tage i betragtning, at gesandt
skabet også havde hele handelen under sig. Man ville antagelig flytte
fra Kronprinsessegade, hvor bygningen var uegnet til de fremtidige
funktioner. Endvidere håbede man på at overtage den russiske kirke
i Bredgade i lighed med, hvad der havde været tilfældet i Berlin74.
Allerede i juli 1924 blev Cesar Hein som gesandt afløst af Mikhail
Kobétskij, der blev forflyttet fra Estland til Danmark. Den nye gesandt
var godt kendt med danske forhold, idet han som landflygtig havde op
holdt sig her i landet fra 1908 til 1917 og ernæret sig som sproglærer
og korrespondent.
I december tiltrådte Kobétskij sin nye post. I et interview forsvarede
han det statslige monopol på udenrigshandelen, som den kapitalistiske
verden havde så svært ved at forlige sig med. Det ville være uklogt
at spilde tiden med at vente på, at de gamle metoder skulle komme i
anvendelse igen. Man måtte gøre sig fortrolig med det nye system og
indrette sig efter det. Den sovjetiske stat ville selv have hånd i hanke
med de værdier, der skulle omsættes for det russiske folks almenvel.
Journalisten spurgte, hvordan det stod til med Trotskijs »politiske«
sygdom? Kobétskij svarede, at man godt kunne kalde det en politisk
sygdom, for så vidt som den måske var blevet forværret ved hans ivrige
politiske virke i den senere tid. Meningsforskellene i det kommunistiske
parti drejede sig om den historiske opfattelse af de begivenheder, der
førte til revolutionen i 1917. Men uenigheden i de forskellige synspunkter
forhindrede dog ikke, at man stadig arbejdede videre sammen på
den fælles kommunistiske kurs, udtalte Kobétskij fortrøstningsfuldt.
Den vestlige frygt for Tredie Internationales politiske undergravnings
arbejde kommenterede Kobétskij således: Komintern er ikke et russisk
organ, men en international sammenslutning. Over 50 lande er repræ
senteret, og den sovjetiske regering har givet den asyl. Sovjet på sin side
kunne have al god grund til at frygte, at de borgerlige regeringer ville
søge at fremkalde omvæltninger i Rusland. »Tænk på, at de har finansie
ret talrige hvide opstande, organiseret blokade, sendt oprørere våben
og ammunition. Derimod foreligger der ikke et eneste bevis for, at Sovjet
på ulovlig vis har blandet sig i de borgerlige landes forhold«, sluttede
sovjetdiplomaten 7 5.
74. »Politiken« den 21. juni 1924.
75. »Politiken« den 15. december 1924.
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Lillejuleaftensdag 1924 afleverede Mikhail Kobétskij sine akkreditiver
ved en audiens hos Christian X på Amalienborg slot.

Analyse og konklusion
Det må understreges, at Danmarks forhold til Sovjetunionen siden 1917
og til vore dage har været og fortsat er bestemt af den kendsgerning,
at vi er en del - og dertil et ganske underordnet led - af den såkaldte
vestlige verden. Det er udelukkende i denne sammenhæng, at dansk uden
rigspolitik kan tolkes, og dette forhold vil være ledetråden for de af
sluttende betragtninger. Efter første verdenskrig var Danmark politisk,
økonomisk og følelsesmæssigt nær knyttet til de sejrende ententemagter,
og efter anden verdenskrig blev Danmark medlem af den Nordatlantiske
Forsvarsalliance.
I begyndelse af 1920’erne ønskede sovjetregeringen fuld diplomatisk
de jure anerkendelse af de kapitalistiske stater, da de ledende politikere
i Kreml mente, at dette ville begunstige ydelsen af udenlandske kre
ditter og tjene til at udvikle udenrigshandelen. Normale diplomatiske
forbindelser ville desuden være en garanti mod genoptagelse af militær
intervention og endelig give sovjetmagten international prestige. Men de
gentagne indædte resolutioner fra Komintern kunne ikke undgå at gøre
indtryk i Paris, London, Rom - og København, hvor man nærede en del
skepsis med hensyn til russernes sande hensigter, hvor meget sovjetrege
ringen så end søgte at fremhæve Kominterns absolutte uafhængige
stilling over for den officielle sovjetiske udenrigspolitik. Karakteristisk
i så henseende er følgende Komintern-resolution i 1922:
»Eksekutivkomiteen erklærer, at Komintern ikke vil lade sin handlefrihed be
grænse af nogensomhelst forpligtelser. Vi er det borgerlige samfunds dødelige fjen
der. Enhver ærlig kommunist vil kæmpe mod det borgerlige samfund til sit sidste
åndedrag - i ord og i gerning - og om nødvendigt med våben i hånd. Det er den
kommunistiske Internationales historiske opgave at begrave det borgerlige sam
fund«.

På lignende vis blev de sovjetiske synspunkter dokumenteret igennem
en udtalelse af næstformanden i folkekommissærernes råd Lev Kåmenev
dagen før undertegnelsen af den anglo-sovjetiske handelsaftale i marts
1921: »Kapitalisterne, som vil blive tvunget til at arbejde på de vilkår, vi
tilbyder dem, vil grave deres egen grav«. Da Labour i England havde
dannet sin første regering, mente Kåmenev, at dette ville tjene til at
afsløre arbejderpartiets ledere som revisionistiske klasseforrædere. Lenin
selv har også tilkendegivet sin mening om Ruslandshandelens betydning
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for de kapitalistiske lande: »Vi må ikke glemme, at de kapitalistiske
magters behov og interesser må kræve konsolidering og udvidelse af han
delsforbindelserne med os. Eftersom disse interesser eksisterer, vil den
elementære økonomiske nødvendighed gøre sig gældende til syvende og
sidst på trods af diskussioner, stridigheder og afbrydelse af forhand
linger vedrørende disse spørgsmål«.
Sådanne udtalelser kunne sammenfattes i en slags marxistisk-leninistisk
doktrin: I er slaver af jeres egen kapitalistiske gridskhed. I har ingen
stolthed, ingen principper, ingen ære, når der står profit på spil. I den
blindhed, der er karakteristisk for en døende samfundsklasse, lader I
hånt om vor vilje til at knuse jer; I vil kappes om at vinde vor gunst.
Drevet frem af konkurrencen vil I gøre sådan, som vi ønsker, indtil det
øjeblik vi er rede til at udrydde jer. Takket være kapitalisternes og
imperialisternes profitbegær får vi de midler i hænde, hvormed vi vil
tilintetgøre dem.
Når man på den tid i Vesten talte om det russiske marked, må det
præciseres, at et marked i traditionel forstand med prisansættelser på
grundlag af efterspørgsel og udbud overhovedet ikke eksisterede. So
vjetregeringen havde monopoliseret udenrigshandelen. Kun centralmag
ten kunne optræde som køber og sælger af varer. Ved at afskaffe uaf
hængige domstole og forvandle dem til administrative politiske orga
ner var det retlige grundlag for internationalt handelssamkvem fjernet.
Handelen med den kapitalistiske verden var et nødvendigt onde, der
havde til formål af gøre Sovjetrusland økonomisk og militært selvfor
synende. Udenrigshandelen kunne opfattes som »en handel, der skulle
gøre en ende på al handel«.
En væsentlig hindring for fælles optræden i økonomiske spørgsmål
over for Sovjet var Vestens manglende solidaritet, og det gælder såvel
handelsforhold som med hensyn til kreditter, gældsordninger og erstat
ningsspørgsmål. I den kapitalistiske lejr var der altid kredse i erhvervs
livet, der prioriterede udsigten til profit højere end samlet front mod
øst. Moskva kendte disse forhold og kunne regne med at udnytte dem
til egen fordel.
Spørgsmålet om propaganda dukkede også op gang på gang i for
bindelse med forhandlinger af den ene eller den anden art, og frygten
for kommunistisk propaganda medførte derfor, at der i traktater og af
taler mellem Sovjet og de vestlige stater blev optaget artikler, der for
pligtede de kontraherende parter til at afholde sig fra propaganda mod
hinanden. Men propaganda var et tvetydigt begreb. På den ene side
kunne sovjetregeringen meget vel give afkald på at drive en forholds-
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vis harmløs agitation for sine egne sociale og politiske anskuelser, og på
den anden side alligevel - gennem Komintern og dettes aflæggere - or
ganisere kommunistiske stødbrigader, der var loyale over for Moskva
og doktrineret i berettigelsen af undergravende virksomhed, vendt mod
det borgerlige samfund. Den internationale revolutionære avantgarde
var rede til gennem aktioner at omstyrte deres egne regeringer ad volde
lig vej og selv gribe magten. Det var en virksomhed af en helt anden
karakter end den form for propaganda, som de vestlige lande mente,
at de traktatmæssigt havde garderet sig mod. Et velkendt eksempel på
kløften mellem den officielle politik og kendsgerningerne, der talte
deres tydelige sprog, ses i kontrasten mellem Rapallo-politikken efter
1922 på den ene side og de indrepolitiske forhold i Tyskland på den anden
side.
Ved siden af det økonomiske samarbejde banede Rapallo-traktaten
vej for hemmelige kontakter mellem det tyske Reichswehr og Den røde
Hær. Tyske militæreksperter arbejdede som instruktører i sovjetarméen
og fik på sovjetisk territorium lejlighed til at træne piloter og tankper
sonale, hvorved de militære restriktioner, der ifølge Versailles-freden var
pålagt Tyskland, blev omgået. Normale diplomatiske forbindelser med
20’rnes Weimarrepublik forhindrede dog ikke Komintern i at opretholde
snæver kontakt med det tyske kommunistparti og derigennem under
minere den kapitalistiske tyske republik. For Moskva var denne dob
belthed en bekræftelse dels på en kapitalistisk stats svaghed, dels på
et korrumperet samfundssystems hykleri og kynisme.
Da der i 1933 forhandledes om USA’s anerkendelse de jure af Sov
jetunionen, krævede man fra amerikansk side visse forsikringer under
skrevet. Man ville sikre sig mod, at en sovjetisk ambassade skulle blive
benyttet som kommunistisk spion- og propagandacentral. Man forlangte
legal beskyttelse for amerikanske statsborgeres liv og ejendom i USSR,
og deres ret til religionsudøvelse på sovjetisk område skulle sikres. Vær
dien af disse forsikringer var tvivlsom, men præsident Roosevelt var ikke
besværet af juridiske spidsfindigheder. Han ønskede først og fremmest
et politisk resultat, og forsikringerne var gode nok i den forstand, at de
kunne overbevise den amerikanske offentlighed om, at man under ud
arbejdelsen af traktaten havde tænkt sig godt om og havde handlet an
svarsbevidst ved at få russerne til at underskrive en række forpligtelser,
der var velegnede til at kaste sand i øjnene på en mistroisk kongres og
berolige en hysterisk presse. Når alt kom til alt, kunne Komintern
dog uden skrupler fortsætte sin undergravende aktivitet, som den havde
gjort i årevis, og den sovjetiske regering kunne vaske sine hænder og
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som sædvanlig fralægge sig ansvaret med henvisning til, at Kom
intern var en uafhængig organisation, som nu tilfældigvis havde sæde i
Moskva.
Det kan med rimelighed hævdes, at Sovjet, der ønskede handel, kre
ditter og anerkendelse, fik sine ønsker opfyldt uden at gøre væsentlige
indrømmelser med hensyn til betaling af fortidens gæld og erstatninger
for nationaliseret ejendom, og Danmarks situation adskiller sig på ingen
punkter fra det generelle helhedsbillede af 1920’rnes internationale poli
tik. Landets muligheder inden for rammerne af den vestlige verdens
politik over for Sovjet var overordentlig begrænsede, og den løsning, som
det danske diplomati fandt frem til ad snørklede veje, kan nok betegnes
som den gyldne middelvej, hvor glansen vel var blevet lidt mat og mid
delvejen en ret bred alfarvej, hvor andre havde ryddet hindringerne
til side og givet grønt lys for de mere forsigtige og nølende.
Det skandinaviske samspil, som er et karakteristisk træk i vor tids glo
bale politik, ses ikke at have gjort sig tilsvarende gældende i efterkrigs
tidens Europa. Det kan konstateres, at et vist modsætningsforhold mel
lem udenrigspolitik og handelsinteresser har spillet en rolle såvel i begyn
delsen af 1920’rne som i nutiden, hvilket - eksempelvis - er aktuelt
med hensyn til Den sydafrikanske Republik og Rhodesia. Principielle er
klæringer såsom »Udenrigspolitik og udenrigshandel bør ikke sammen
blandes« har politikere og erhvervsledere for vane at fremsætte, når pres
sen indhenter kommentarer til interessekonflikter. Det kan være uden
rigspolitikken, der giver genvordigheder for danske forretningsinteresser
i udlandet, eller det kan være forretningsmæssige dispositioner, der går
på tværs af den officielle udenrigspolitiske kurs.
Der er fortsat en del dunkle punkter i de dansk-sovjetiske relationer
i årene umiddelbart efter Oktoberrevolutionen, og der er for mange
lakuner i kildematerialet til, at der kan kastes fuldt lys over alle pro
blemerne i det historiske hændelsesforløb. Det har endnu ikke været
muligt at finde tilfredsstillende og dækkende svar på en del vigtige
spørgsmål som f. eks.:
Hvordan var samspillet mellem Påskekrisen i foråret 1920 og »Clear
ing-aftalen «s forlis, hvis der var et?
Hvad var den egentlige årsag til Harald Scavenius’ ordre om at af
bryde forhandlingerne i Stockholm i november 1921?
Hvor stor betydning havde de »russiske fordringer« i Landmandsban
kens sammenbrud i 1922?
Hvilken indflydelse havde den hjemlige venstresocialistiske pro-sovjetiske agitation på den offentlige mening i begyndelsen af 1920’rne?
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Hvorfra havde Bent Holstein de oplysninger, han fremkom med under
folketingsdebatten i 1923?
Hvor stærk var de hviderussiske emigranters pression i hofkredse og
på ledende personligheder i Danmark?
Var den engelske regerings holdning afgørende for Danmarks aner
kendelse de jure i 1924 på samme måde, som den danske regering
i talrige tilfælde har fulgt London i udenrigspolitiske spørgsmål i dette
århundrede?
Når udenrigspolitiske spørgsmål skal afgøres, og der skal lægges en
forhandlingskurs, vil det være vanskeligt at fastslå, om initiativet og
den drivende kraft ligger hos den udsendte diplomat eller i den hjemlige
centraladministration. Det er oplagt, at den endelige beslutning ligger
hos den ansvarlige instans i hjemlandet - hos udenrigsministeren; men
under beslutningsproceduren kan indhold, form, taktik og tidsfaktor meget
vel være bestemt af impulser fra det udstationerede fagdiplomati.
Det tilgængelige og behandlede kildemateriale tillader at fastslå, at
Peter Schou spillede en hovedrolle i det politiske spil, og at det i første
række skyldes hans initiativ, dygtighed og tålmodighed, at Danmarks for
hold til den østlige stormagt blev normaliseret på fornuftig vis - trods van
skeligheder og usikkerhed. Vanskelighederne lå dels i Vestens tvivl om det
sovjetiske styres hensigter og stabilitet, dels i frygten for, at det kom
munistiske eksperiment skulle brede sig og slå rod i efterkrigstidens
svækkede og hærgede Europa. Også vor tid kan være vidne til denne
vaklen mellem troen på den første mulighed og frygten for den anden.
Usikkerheden skyldtes den vestlige verdens holdning over for den hid
til ukendte blanding af revolutionær ideologi og livsnære pragmatisme,
af statik og dynamik, som var og fortsat er konfliktladede bestand
dele i sovjetisk politik.
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Tillæg:
BEKENDTGØRELSE
om
en mellem Danmark og de socialistiske Sovjetrepublikkers Forbund truffet
aftale angående handels- og skibsfartsforbindelsen
samt om
en mellem de to stater udvekslet deklaration angående gensidige fordringer
Under 18. juni 1924 er omstående noter angående handels- og skibsfartsforbin
delsen mellem Danmark og de socialistiske Sovjetrepublikkers Forbund samt lige
ledes omstående deklaration angående gensidige fordringer blevet udvekslet mellem
den danske regering og de socialistiske Sovjetrepublikkers Forbunds regering.
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Oversættelse.
Den danske regerings delegation,
Moskva.
p. t. London, den 18. juni 1924.
Sir,
I anledning af, at den danske regering dags dato har anerkendt de socialistiske
Sovjetrepublikkers Forbunds regering de jure, har jeg efter min regerings ordre
den ære at foreslå forbundsregeringen, at den dansk-russiske foreløbige overens
komst af 23. april 1923 indtil afslutteisen af en endelig handels- og skibsfartstraktat
skal udgøre den retlige basis for det økonomiske samkvem mellem Danmark og
de socialistiske Sovjetrepublikkers Forbund med de modifikationer i overenskom
stens bestemmelser, f. eks. vedrørende de officielle repræsentanters stilling, som
oprettelsen af normal diplomatisk forbindelse mellem de to lande medfører efter
folkerettens almindelige regler.
Den danske regering ønsker særlig at fremhæve, at den for sit vedkommende
betragter den i den foreløbige overenskomst i art. II. 3. punktum, indeholdte, i
art. IV, VII, VIII og IX gentagne reservation som bortfaldet, og at den danske
regering ved at anerkende forbundsregeringen de jure, har opfyldt den deri til
kendegivne betingelse for at opnå behandling som den mestbegunstigede nation
i medfør af de ovennævnte artikler uden anden begrænsning end den i art. XII i
ovennævnte overenskomst fastsatte.
Jeg har den ære at forblive med den mest udmærkede højagtelse
Deres ærbødige
(sign.) P. SCHOU.
Hr. Maxim Litvinoff,
Stedfortrædende folkekommissær for udenrigske anliggender.

London, den 18. juni 1924.
Sir,
Som svar på Deres note af dags dato har jeg den ære at meddele, at de sociali
stiske Sovjetrepublikkers Forbunds regering er rede til at akceptere den danske
regerings forslag om, at den dansk-russiske foreløbige overenskomst af 23. april
1923 indtil afsluttelsen af en endelig handels- og skibsfartstraktat skal udgøre den
retlige basis for det økonomiske samkvem mellem Danmark og de socialistiske
Sovjetrepublikkers Forbund med de modifikationer i overenskomstens bestemmel
ser, f. eks. med hensyn til de officielle repræsentanters stilling, som er en naturlig
følge af oprettelsen af normal diplomatisk forbindelse mellem de to lande.
Sovjetregeringen beklager imidlertid, at den ikke ser sig i stand til at indvillige i
Deres regerings krav om, at Danmark skal behandles som mestbegunstiget nation
i hele det omfang, som er angivet i Deres note. Sovjetregeringen ser sig nødsaget
til at begrænse retten til behandling som mestbegunstiget nation til fordel for de
stater, som har anerkendt regeringen de jure før den 14. februar 1924.
Med henblik herpå og for at supplere bestemmelserne i den foreløbige overens
komst, tillader jeg mig at foreslå følgende:
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Til erstatning for artiklerne II, IV 2. stk., 2. punktum, VII, VHI og IX er det
en aftale, at forbundsregeringen på betingelse af gensidighed tilstår danske varer og
danske skibe samt danske statsborgere og selskaber (juridiske personer) i enhver
henseende nævnt i de pågældende artikler de samme rettigheder, privilegier og
lettelser, som af forbundet er tilstået eller måtte blive tilstået varer, skibe, stats
borgere eller selskaber fra et hvilketsomhelst andet land. Ingen af de høje kon
traherende parter skal dog kunne gøre krav på de rettigheder, privilegier og lettel
ser, som den anden part måtte have indrømmet udelukkende til lande, som har
anerkendt sovjetregeringen de jure før den 14. februar 1924 i de henseender, som
omfattes af den foreløbige overenskomsts art. II, IV, 2. stk., 2. punktum (med
undtagelse af beskyttelse for person og ejendom samt pålæggelse af skatter og
afgifter af en hvilkensomhelst art på danske statsborgere og danske selskaber) samt
art. VII for såvidt angår skatter og afgifter af en hvilkensomhelst art, som på
hviler skibe og deres ladning. Ej heller skal nogen af de høje kontraherende parter
kunne gøre krav på retten til kystfart eller fordelen ved særlige overenskomster,
der er afsluttet af den anden part med et hvilketsomhelst tredie land angående
transit af varer.
Den ene parts statsborgere og selskaber skal have fri adgang til den anden parts
domstole, det være sig som sagsøger eller som sagsøgt, såvel som til myndighederne.
Jeg har den ære at forblive med den mest udmærkede højagtelse
Deres ærbødige
(sign.) MAXIM LITVINOFF
Stedfortrædende folkekommissær for udenrigske anliggender.

Hr. P. Schou,
Den danske regerings 1ste officielle repræsentant i Moskva,
p. t. London.
Den danske regerings delegation, Moskva.
p. t. London, den 18. juni 1924.
Sir,
Som svar på Deres note af dags dato har jeg efter min regerings ordre den
ære at meddele, at den kgl. danske regering med beklagelse har erfaret, at for
bundsregeringen ser sig nødsaget til at begrænse Danmarks mestbegunstigelse i
henhold til den gældende foreløbige overenskomst ved det i Deres note foreslåede
forbehold til fordel for de stater, som har anerkendt sovjetregeringen de jure før
den 14. februar 1924.
Den danske regering ser ikke rettere end, at dette vidtgående forbehold ikke er
i overensstemmelse med forudsætningen for den foreløbige overenskomst. Ved
dennes art. II, IV, VII, VIII og IX er der draget en principiel grænse mellem de
stater, som har anerkendt sovjetregeringen de facto, og de stater, som har aner
kendt den de jure, og det udtales forudsætningsvis, at Danmark ved for sit ved
kommende at anerkende de jure opnår ret til samme behandling som de lande,
der har anerkendt eller måtte anerkende sovjetregeringen de jure. Følgelig må
den kgl. regering mene, at Danmark efter den stedfundne genoprettelse af den
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normale forbindelse mellem de to lande har krav på fuld behandling som mestbegunstiget nation uden anden begrænsning end den i art. XII nævnte.
For dog at skabe grundlag for en yderligere udvikling af handelsforbindelsen
mellem de to lande, indtil der kan opnås enighed om en endelig handelstraktat,
erklærer den kgl. regering sig villig til at akceptere det i Deres ovenciterede note
fremsatte forslag.
Jeg har den ære at forblive med den mest udmærkede højagtelse
Deres ærbødige
(sign.) P. SCHOU.
Hr. Maxim Litvinoff,
Stedfortrædende folkekommissær for udenrigske anliggender.

Oversættelse.
Deklaration angående gensidige fordringer.
Den kgl. danske regering og de socialistiske Sovjetrepublikkers Forbunds rege
ring erklærer, at hver af parterne fastholder alle sine egne og sine statsborgeres
og selskabers fordringer imod den anden part med hensyn til ejendom eller rettig
heder eller med hensyn til forpligtelser, som hver af parternes nuværende eller
tidligere regeringer har pådraget sig. Hverken den kgl. danske regering eller de
socialistiske Sovjetrepublikkers Forbunds regering giver afkald på nogensomhelst
af deres fordringer på betaling af erstatning eller restitution af ejendom. Nævnte
fordringer skal ikke - under iøvrigt fuldt ud lige vilkår - underkastes en mindre
gunstig behandling end et hvilketsomhelst tredie lands eller dets statsborgeres til
svarende fordringer.
Undertegnet uden ratifikationsforbehold.
London, den 18. juni 1924.
(sign.) P. SCHOU,
den danske regerings officielle repræsentant i Moskva.
(sign.) MAXIM LITVINOFF,
Stedfortrædende folkekommissær for udenrigske anliggender.
Hvilket herved bringes til almindelig kundskab.
Udenrigsministeriet, den 28. juni 1924.
C. Moltke.

En underlig lille krig
Et mordbrandforsøg paa Københavns red
A f Frits Hammer Kjølsen
Dette er en ret ukendt lille beretning om en svensk løjtnants mis
lykkede forsøg på brandstiftelse af den russiske eskadre, som lå
indefrosset på Københavns red i vinteren 1789. Var forsøget lyk
kedes, kunne det have fået katastrofale følger for hovedstaden.
Kontreadmiral F. H. Kjølsen skildrer det her som et eksempel på
tidens politiske og militære stil.

I sommeren 1788 fandt en kuriøs episode sted i Sveriges historie. En
finsk grænsevagt blev overfaldet af kosakker, hvilket foranledigede den
svenske Kong Gustav III til omgående at åbne fjendtlighederne mod
Rusland, hvad han var i stand til uden stændernes samtykke, da der
nu forelå en angrebskrig. At de kosakuniformer, som de angribende ryt
tere anvendte, stammede fra Det kgl. svenske Teaters garderobe på
Drottningholm Slot afsløredes først senere, men kongen havde ved dette
krigspuds skaffet sig den formelle ret til at åbne sin så stærkt ønskede
krig mod Rusland.
Dette fik imidlertid Rusland til at stille krav til Danmark om militær
støtte i henhold til Mageskifte-Traktaten af 1773 imellem Rusland og
Danmark, og den danske regering måtte bide i det sure æble og lade et
korps på 12.000 mand under kommando af Prins Karl af Hessen, en
svoger til Christian 7., overskride den norsk-svenske grænse i september
1788 og rykke sydpå i Bohuslän, hvor det lykkedes ved Kvistrumbro at
tage en svensk styrke på 800 mand til fange og uden kamp at besætte
Strömstad, Uddevalla og Vänersborg.
Denne udvikling passede dog hverken England eller Preussen, hvor
for Danmarks udenrigsminister A. P. Bernstorff måtte forbyde korpset at
angribe Gøteborg, hvortil Gustav III var ilet, og i stedet slutte en våben
stilstand med svenskerne, hvorpå man kunne marchere hjem til Norge
igen, og i november sluttede denne underlige lille krig imellem Danmark
og Sverige, der begyndte og endte i efteråret 1788 uden nogen krigs
erklæring eller fredsslutning, ja, end ikke medførte tilbagekaldelse af ge
sandter.
Krigen imellem Sverige og Rusland havde medført, at Katarina II af
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Rusland sendte en flådestyrke under admiral v. Dessens kommando til
Kattegat og Nordsøen for der at optræde imod Sverige, en flåde som,
forenet med en dansk eskadre, skulle imødegå et eventuelt angreb på
Danmark og Norge.
Russerne opererede imidlertid mere energisk i Kattegat og Sundet, end
det var den danske regerings ønske, og da russerne i august 1788 sendte
et landgangskorps i land om natten, nedbrændte og plyndrede det lille
ubeskyttede fiskerleje Rå syd for Hälsingborg, vakte dette voldsom harme
ikke alene i Sverige, men også i Danmark, så voldsom så danske kvinder
ligefrem startede en indsamling til de nødstedte beboere. Kronprins Fre
derik gav det gode eksempel og skænkede selv 800 rigsdaler hertil og
foranledigede, at russerne fik en henstilling om at afholde sig fra krigs
handlinger i selve Øresund. Følgerne af denne besynderlige krig, som det
danske monarki en kort tid modstræbende havde været indblandet i, var
imidlertid ikke slut endnu og kunne have fået temmelig katastrofale
følger for København.
Under den strenge vinter, som fulgte, lå en russisk eskadre på 6 store
linieskibe og 1 fregat indefrosset på Københavns red, ligesom et russisk
orlogsskib lå fast i isen imellem Hven og Sjælland. Dette medførte, at
generalmajor J. Chr. Toll, en af Gustav I ll ’s nære militær-politiske råd
givere, blev sendt til Skåne for at organisere det derværende forsvar,
hvor han af admiral, greve C. A. Ehrensvärd fik tilkommanderet et par
yngre søofficerer fra Karlskrona, der skulle forsøge at ødelægge det rus
siske orlogsskib ved Hven, et foretagende der dog måtte opgives, da isen
i Sundet var for svag til at bære artilleri.
Den ene af dem, den 30-årige Lars Benzelstierna1, en patriotisk, men
noget letsindig og excentrisk officer, der opbragt over ødelæggelserne
ved Rå gerne ville ofre sit liv for sin konges sag, udpønsede derfor en
meget dristig plan, som han med general Tolls velsignelse rejste til Kø
benhavn med for at forelægge den for den derværende svenske »Ministre
en second«, baron Gustav d’Albedyhll. Denne tog særdeles gæstfrit imod
Benzelstierna, idet de var gode venner fra universitetsårene i Lund, hvor
de havde boet sammen hos farbroderen, den senere biskop K. J. Benzelius
i Strängnäs, hvis slægt blev adlet under navnet Benzelstierna.
Under sit ophold hos ministeren kunne Benzelstierna forelægge sin
plan, som simpelthen gik ud på at stikke de på Københavns red liggende
russiske orlogsskibe i brand. Albedyhll havde ganske vist tidligere selv
1. Lars Fredrik Benzelstierna fødtes 1759 i Lidköping, student i Lund 1772, volontør
ved Sødermanlands regiment 1779, fænrik 1780, fænrik i orlogsflåden 1786, løjt
nant sammesteds 1788.
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Samtidigt flyveblad, som med et naivt træsnit viser situationen, da Benzelstierna
overrækker O’Brien en veksel. Det kgl. Bibliotek.
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ventileret en lignende tanke, men frygtede nu, at planen kunne hasar
dere Sveriges forhold til Danmark og frarådede derfor på det bestemteste
denne brandstiftelse, hvorpå han sendte vennen tilbage til Skåne, kun
medbringende et længere exposé om territorialretten i Øresund.
General Toll anbefalede derimod foretagendet varmt og lod planen
sende til Stockholm, hvor Gustav III med sin smag både for det eventyr
lige og dramatiske med begejstring bifaldt ideen og mente, at det ville
være en betydelig gevinst for Sverige, om man på én gang kunne øde
lægge både den russiske og danske flåde, »ty den danske flottan stryker
väl med på köpet«, udtalte kongen. Pengene blev derefter bevilget til
Benzelstierna’s »entrepris«, som kongen krævede skulle behandles med
den største »sekretess« for at forhindre, at kongemagten eller nogen an
den overordnet svensk myndighed skulle blive kompromitteret.
Da Benzelstierna i februar kom tilbage til København efter også selv
at have været i Stockholm, havde han en kongelig bemyndigelse med til
den svenske konsul Gustmeyer om at udstede veksler på i alt 12.000 rdl.,
som Albedyhll derefter kunne overgive vennen uden i øvrigt selv at have
modtaget nogensomhelst officiel instruktion om, hvad disse penge skulle
anvendes til.
Atter velinstalleret i ministerens hjem kunne Benzelstierna nu arbejde
på at realisere sine skumle planer og færdedes derfor rundt i de mindre
københavnske værtshuse, hvor skippere og søfolk holdt til. Hans håb var
dér at kunne træffe aftale om køb af et velegnet skib, som, lastet med
eksplosive og brændbare materialer og derefter stukket i brand, kunne
virke som »brander« og sprede ild og ødelæggelse på de omkringliggende
store russiske orlogsskibe, der bygget af træ og med deres høje tjæremættede rejsninger, letfængelige sejl og talrige ladte kanoner ville være
et godt bytte for ilden.
I Dybensgade hos en traktør Sheilds fik Benzelstierna den ønskede kon
takt, idet en irsk skibsfører O’Brien viste sig villig til at sælge sin brig
Alexander, der også lå indefrosset på reden. Efter delvis at være ind
viet i planerne forlangte skipperen 12.000 rdl. for sit skib, der kunne for
hales tæt hen til det største russiske orlogsskib, og, når vinden var gun
stig, stikkes i brand og antænde de russiske skibe. Ved Sheilds’ medvir
ken blev Alexander derpå lastet med store kvanta tjære, beg, krudt
og fade med rom, ligesom takkelagen til almindelig forbavselse for an
dre søfolk midt om vinteren blev »lapsalvet«, d. v. s. smurt godt ind
i tjære og beg, samtidig med at krudt blev spredt rundt på dækket, så
det ved en eksplosion ville forhindre folk i at komme ombord for at
slukke ilden.
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Briggen, der lå i en våge i isen, blev forhalet så tæt hen til russerne
som muligt, og nu ventede man på gunstig vind for derefter at invitere
de russiske søofficerer ombord til et vældigt drikkegilde med den skumle
bagtanke at sætte ild på skibet, når de var så berusede, at de var ude af
stand til at deltage i slukningsarbejdet. I sidste øjeblik gjorde O’Brien dog
ophævelser og krævede en forhøjelse af købesummen for skibet, og nød
tvunget måtte Benzelstiema love ham en præmie på 5.000 specier for hver
russisk tredækker og 3.000 specier for hver todækker, der blev ødelagt.
Alt var nu tilrettelagt, så planen kunne realiseres; Alexander blev
fortøjet med svære ankre i isen knap en snes favne fra et stort 74kanonskib lastet med 38.000 pund krudt, således at hele den russiske
eskadre, samt den danske fregat Alsen, der alle lå tæt ved hinanden,
utvivlsomt ville være blevet stukket i brand og eksploderet. Ifølge en se
nere erklæring afgivet til højesteret af en kommission bestående af pro
fessorerne Kratzenstein og Krebs fra Københavns universitet ville dette
sandsynligvis have medført, at ikke alene Nyholm og Toldboden, men
også en stor del af hele residensstaden ville være blevet offer for ilden.
Hele den morderiske plan blev dog lykkeligvis ved et tilfælde og i sid
ste øjeblik afværget, idet O’Brien var begyndt at tvivle på de vekslers
gyldighed, som han havde modtaget, og i den anledning rådførte sig
med en købmand i byen ved navn Laurentius Tauffe. Denne erklærede
dem for værdiløse - hvad de i øvrigt slet ikke var - og da han i sam
talens løb fik oplyst den store sum, som O’Brien havde modtaget for sit
skib, der højst var 2.000 rdl. værd, og desuden fik ham til at røbe
noget om, hvad skibet skulle anvendes til, fattede han mistanke og gik
den 28. februar 1789, dagen inden aktionens iværksættelse til søkrigsprocureur Haagen. Sammen med generalauditeur Nørregaard opsøgte
de i største hast viceadmiral de Fontenay, som omgående lod O’Brien
hente til et natligt forhør.
Efter at have tilstået alt blev han arresteret og den svenske løjtnant
eftersøgt, som imidlertid havde søgt beskyttelse hos Albedyhll. Da mini
steren frygtede for selv at blive kompromitteret, og den svenske ambassa
dør2, friherre Sprengtporten, rent ud nægtede at modtage den eftersøgte
2. Gustav n i, som personlig var fjendtlig stemt over for Danmark, og hvis yndlingsplan var at erhverve Norge, skiftede dog ofte taktik over for Danmark. Således
foreslog han som en venlig gestus, at der udveksledes ambassadører fremfor gesand
ter imellem Sverige og Danmark, hvilket Bernstorff af hensyn til andre magter
stillede sig ret køligt over for, men Sprengtporten blev dog som akkrediteret svensk
ambassadør sendt til København i 1787. Samme år aflagde kongen et uanmeldt
charmebesøg på Christiansborg, hvor han nær havde skræmt livet af den sindssyge
Christian VII, men formålet med dette besøg var at sikre sig Danmark-Norges
velvilje mod Rusland.
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i ambassaden, forsøgte Albedyhll i sine store anstrengelser for at redde
Benzelstierna at overtale den portugisiske legationssekretær til i sin vogn
at tage løjtnanten med til Helsingør, forklædt som hans lakaj, hvilket dog
mislykkedes.
Rygtet om brandstiftelsesforsøget spredtes hurtigt i København, hvor
det også hed sig, at politiet havde fundet brændbare sager seks forskel
lige steder i byen, og en ophidset menneskemængde samledes til et lar
mende opløb foran Albedyhlls hus, hvor man formodede Benzelstierna
opholdt sig. Da rygtet også gik, at russiske matroser ville storme huset og
bortføre synderen, besluttede denne frivilligt at overgive sig, stolende
på, at den svenske regering ville hjælpe ham ud af kniben. Han meldte
sig derfor den 5. marts skriftligt til kommandanten i Kastellet, general
major baron v. Haxthausen, der lod ham indsætte i statsfængslet, i øvrigt
i samme celle, hvor Struensee tidligere havde siddet.
Den danske regering underrettede derpå Rusland om affæren, og den
russiske gesandt erklærede ikke at ville møde ved hoffet, så længe han
dér kunne risikere at træffe Albedyhll, ligesom det forlød, at russiske
søofficerer påtænkte offentlig at forulempe den svenske diplomat. Bernstorff tilrådede ham derfor snarest at rejse bort fra hovedstaden for
en tid, indtil den russiske eskadre var afsejlet. Stemningen var så ophid
set, at da Albedyhll kort efter fulgte rådet og forlod København for at
afsejle til Skåne fra Helsingør, fulgte en hujende og pibende folkehob
ham til skibet.
Da Gustav III erfarede dette, krævede han, at Albedyhll straks skulle
returnere til København for at undgå rygtet om, at kongen eller andre
svenske myndigheder stod bag komplottet, og ministeren måtte derfor
vende tilbage, for derefter officielt at blive rappeleret den 20. april og
hermed forlod Danmark for stedse. Den svigefulde konge slog derefter
totalt hånden af Albedyhll, som ikke blev anvendt mere som diplomat;
han døde som en skuffet og bitter mand, men opnåede dog forinden no
gen oprejsning efter attentatet på Gustav III på maskeballet i Stockholms
operahus 1792.
Den 14. marts 1789 blev en kongelig kommission nedsat i Køben
havn, bestående af fire ansete jurister og søofficeren Lorentz Fisker.
Efter næsten daglige forhør, hvor Benzelstierna tilstod alt, lød den knu
sende dom, afsagt den 17. november samme år: Delinkventerne Lars Ben
zelstierna og William O’Brien bør have forbrudt ære, liv og gods, den
højre hånd af dem levende afhugges, kroppen parteres og lægges på
stejle og hjul, samt deres hoveder tillige med hænderne sættes på stage.
Thomas Sheilds bør hensættes til arbejde i jern i Københavns fæstning
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sin livstid . . . Sagen indankedes derefter for højesteret, som den 24.
december 1789 dømte, at Lars Benzelstierna skulle have sit liv forbrudt,
medens O’Brien og Sheilds skulle arbejde i jern i Københavns fæstning
på livstid.
På Cancelliets senere forestilling, og efter at kejserinden af Rusland
havde meddelt, at hun ikke ønskede nogen blodsudgydelse i denne sag,
bestemte kongen den 5. marts 1790, at Benzelstierna blev benådet med
livet, men skulle hensættes under sikker bevogtning for livstid på fæstnin
gen Munkholmen ved Trondhjem, medens Sheilds på grund af sygdom
foreløbig blev indsat i Københavns tugthus. Uvist af hvilken årsag kom
Benzelstierna dog aldrig til Norge, men forblev i Kastellet, indtil han og
hans medskyldige den 24. oktober 1796 blev frigivet efter 7 års og 8 må
neders fængselstid og bragt til Malmø på et tidspunkt, da den danske
regering ønskede et så godt forhold som muligt til Sveriges nye konge,
Gustav IV Adolf, der i efteråret 1796 havde overtaget regeringen.
Under Benzelstiernas indespærring i Kastellet fik ingen tilladelse til at
besøge ham, og kun i én time daglig havde han lov til at spadsere på
volden under streng bevogtning, men ellers fordrev han tiden ved et
drejelad, som kommandanten havde skaffet ham. Som kuriosum kan
nævnes, at general v. Haxthausen i én af sine indberetninger om fangen
rapporterer, at svenskeren efter hans opfattelse måtte have fået en meget
slet opdragelse, idet »han den hele dag skrår eller ryger tobak og blot
to gange i sin fængselstid har forlangt vand til at vaske sine hænder
i; man derfor må frygte, at det ser lige så sort ud med hans sjæl, hans
moral og religion . . .,« tilføjede kommandanten filosofisk.
Ved hjemkomsten til Sverige kom Benzelstierna atter i den svenske
marine, men fik sin afsked i 1798 uden avancement, men med løfte
om ansættelse ved lodsvæsenet, et løfte som dog ikke blev indfriet, og
han døde glemt af sin samtid i 1808. O’Brien og Sheilds blev i al stilhed
bragt ombord på skibe, der skulle på langfart til fremmede lande.
Således fik alle de implicerede hovedpersoner en trist og mindre glor
værdig afslutning på deres løbebane, men København blev lykkeligvis
forskånet for en uoverskuelig katastrofe.

Litteraturfortegnelse og kilder:
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Plattysk i Sønderjylland
A f Tore Nyberg
Lektor, fil. dr. Tore Nyberg var andenopponent ved studielektor
H. V. Gregersens disputats »Plattysk i Sønderjylland« den 13. de
cember 1974 i Odense. Oppositionen bringes her; dens kritik sup
plerer de lokalt danske og sønderjyske aspekter på fortyskningens
historie med et større europæisk perspektiv, særlig inden for mid
delalderens by historie og kirkehistorie. Tillige fremsættes metodiske
synspunkter om kildebehandling og kildevurdering, særlig i for
bindelse med skildringen af reformationen i Haderslev.

Studielektor Hans Valdemar Gregersens afhandling »Plattysk i Sønder
jylland« 1 - om forholdet mellem det plattyske og det danske sprog som
kultursprog i Sønderjylland - er gennemvævet af mange begreber og
tanker, mange ideer og konklusioner, som hver for sig kunne have krav
på at blive behandlet meget udførligt. Hvilke forhold fører egentlig til,
at mennesker ophører med at tale eller skrive på ét sprog og går over
til at udtrykke sig på et andet? Og hvilke forhold kan få en hel be
folkning til at vænne sig til et andet skriftsprog og et andet kultursprog
end det, man taler til daglig? Den slags spørgsmål er lettere at stille
end at besvare. Men det forekommer os også, som om sådanne spørgs
mål i første omgang ikke hører hjemme inden for historievidenskaben.
Vi føler umiddelbart, at det ville kræve ekspertise fra folkelivsforskning
og etnografi for helt at komme til bunds i de psykologiske og psykosociale faktorer, som er forbundne med individers og gruppers sidelø
bende brug af to eller flere sprog. Dette er noget historikere i alminde
lighed ikke indlader sig på.
Når denne afhandling, skrevet af en historiker, skal prøves af histo
rikere, må man vælge en anden fremgangsmåde. Det interessante psykologisk-sociologiske problem om sprogskiftets dybere baggrund må vige
for et studium af de kilder, som fortæller, hvad vi nu egentlig med sik
kerhed eller sandsynlighed kan vide om, hvordan dette skifte fandt sted.
Sidstnævnte spørgsmål fordeler sig endvidere på flere underspørgsmål,
f. eks. af typen: hvad var det nu, der kom først: det plattyske talesprog
1. Plattysk i Sønderjylland. En undersøgelse af fortyskningens historie indtil 1600årene. 1974. (= Odense University Studies in History and Social Sciences, bd.
19), 393 sider.
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eller det plattyske skriftsprog, da det danske i Sønderjylland blev trængt
tilbage? Eller: hvem var det egentlig, som begyndte: de høje herrer, byer
nes borgere, kirkens folk eller menigmand?
Forf. har i første omgang bevist sin levende interesse for disse livs
spørgsmål i det danskes historie i grænseegnen. Der findes dog ikke no
gen henvisninger til den almindelige litteratur om sprogskifte og to
sprogethed i afhandlingen. Også hvis et sprogskiftes almindelige psykologi
og sociologi ikke hører ind under det historiske hovedtema, må den ta
ges m ed som baggrundsviden. Det er også helt åbenbart, at forfatteren
har gjort sig tanker om sprogskifte i al almindelighed. Af den forekom
mende litteratur kunne man her have henvist til den svenske om to
sprogethed blandt svensk- og finsktalende, som til dels synes at være
blevet benyttet2.
Afhandlingen falder i to hovedafsnit, og skellet udgøres af årstallet
1440. Den anden linje i overskrifterne til de to hovedafsnit er iden
tisk lige: »til Kongeå og Kolding fjord«. Den første linje adskiller sig.
At dette er programerklæring, det behøver vi ikke at tvivle på. Frem til
1440 behandles Sønderjylland fra dets sydligste grænse. Fra år 1440 er
der kun tale om et Sønderjylland, som stort set falder sammen med,
hvad der i dag er en del af Danmark.
Vi ser, at hvert af de fire kapitler i første del indledes med et af
snit kaldt »Hovedtræk af den politiske udvikling«. Disse fire afsnit op
tager tilsam m en 41 af afhandlingens ca. 330 tekstsider, dvs. mere end
10 pct. af hele teksten. De to kapitler i anden del har ikke et tilsvaren
de indledende afsnit. Hvert kapitel indebærer et stadig voksende sidetal
og antal af underafsnit: fra en i hvert af de to første kapitler, til tre
i de følgende, og fire afsnit i de to sidste kapitler; og disse er langt de
mest omfattende. Hvordan begrundes denne gentagne tilbagevenden til
»Hovedtrækkene i den historiske udvikling«?
Ønsket at fremsætte egne synspunkter i den almindelige fremstilling
af Sønderjyllands historie indtil år 1440 må vel nærmest tages som ud
tryk for, at forf. er uenig med mange af de almindelige fremstillinger
af epokens historie og nu ønsker at foretage et eget udvalg af kendsger
ninger til baggrund for sine teser.
I de fire »Hovedtræk«-afsnit møder os først side 21-23 en lille skitse
af Danmarks tilbagetrækning fra Sønderjylland i 1200-årene, hvor det
danske Østersøvælde under Valdemar den Store og Valdemar Sejr ikke
bliver til stort mere end en episode. Dernæst - side 31-36 - er der
2. F. eks. kan nævnes: N i l s E. H a n s e g å r d : Tvåspråkighet eller halvspråkighet
(Aldus-bok, Stockholm 1968, 2. opl. 1971).
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noget udførligere tale om den økonomiske og magtpolitiske baggrund for
den schauenburgske greveslægts faste greb om det, der kaldes - side
36 - »det større grænseområde, hvis ødemarker var blevet ryddet og
dyrket af holstenske bønder«. I kap. I ll side 51-65 bliver der så lejlig
hed til at gå ind på det holstenske vældes videre stabilisering i kampen mod
dets alvorligste trussel, kong Valdemar Atterdag, hvis død i 1375 - det
er side 65 - af holstenerne prises som en befrielse. Mest omfangsrigt er
afsnittet »Hovedtræk« i kap. IV side 109-125. Endnu én gang fremstår
det danske som tabende part under Margareta og Erik af Pommern,
og grev Adolf VIIIs magtovertagelse i 1440 ved Christopher Ills mel
lemkomst bliver på en måde til en begrundelse for, at bogens første
del ophører dette år, og at der fra nu af ikke mere er tale om landet
syd for Flensborg fjord.
Den historiske udvikling i disse fire afsnit er blevet fremlagt ikke uden
en vis tendens. Vi aner allerede tesen: udfoldelsen af det danske er
hver gang en episode, som hver gang afsluttes med en tilbagetrækning;
den »udvikling«, som der hentydes til i overskrifterne, bliver altså
åbenbart en udvikling af et stærkere pres sydfra og en stabilisering af
det danske langs en linje, som stort set lå uden for angribernes rækkevidde.
I bogens første del, side 24, i den første programmatiske rubrik, »Søn
derjyllands folkelige treklang«, har forf. slået sit udgangspunkt fast, som
det er formuleret i indledningen side 9: det danske, det plattyske,
det frisiske. I sit syn på sproggruppernes forhold til hinanden støtter forf.
sig til sprogforskernes ekspertise, f. eks. Karl Nielsen Bock i dennes un
dersøgelser dels fra 1933, dels fra årene efter krigen3. Det skulle i den
forbindelse dog ikke have været til skade, hvis der var blevet henvist til
den kritik, som er rettet imod Bock og hans metode, fremfor alt ved
Peter Jørgensen, f. eks. i afhandlingen »Zum Schleswiger Niederdeutsch«,
19544. Kritiken retter sig navnlig mod Bocks udvalg fra sine kilder og
hans brug af tekstudgaver, som ikke er blevet korrigerede efter hånd
skrifterne og diplomoriginalerne, hvad der inden for bestemte problem
stillinger - vel dog ikke i de for denne afhandling betydningsfulde - må
svække beviskraften i hans argumenter.
Perioden 1241-1325 er byvæsenets store udviklingsperiode i Europa.
Ved programoverskriften i II. kapitel »Den folkelige udvikling på land
og i by« side 37, afstår forf. bevidst fra behandlingen af adelen i dette
3. Niederdeutsch auf dänischem Substrat, Studien zur Dialektgeographie Südost
schleswigs (Kopenhagen-Marburg, 1933), Mittelniederdeutsch und heutiges Platt
deutsch im ehemaligen dänischen Herzogtum Schleswig. (Det Kgl. Danske Vi
denskabernes Selskab, Hist.-filologi. Meddelelser 1948).
4. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser.
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tidsrum og koncentrerer sig om land og byer, dette helt i modsætning til
den følgende periode (1325-1375), hvor overskrifterne henviser til de hø
jere samfundsgrupper, og byerne ikke nævnes (siderne 66, 81 og 94). Det
kunne således se ud til, at der ikke »sker« så meget med byerne i midten
af det 14. århundrede, hvor den holstenske adels fremgang og kirkens
problemer under det pavelige skisma er de mest iøjnefaldende fænome
ner. For byerne i Sønderjylland findes der måske ikke de helt opsigtsvæk
kende kilder i denne periode. Men hvad så, hvis der alligevel sker nogle
helt afgørende ting i byerne, som vi kun får kendskab til ved en analyse
af ubetydelige detailkilder, som man i første omgang ville springe over?
Og hvordan bliver det med bevisførelsens indre logik, hvis et væsentligt
aspekt i et helt tidsafsnit er ladet ude af betragtning?
Side 39 under pkt. 3 kommer vi ind på byerne. Her rettes først op
mærksomheden mod Lübecks voksende rolle i Østersøen, hvor byen bliver
dominerende på Skånemarkedet takket være handelen med saltet fra
Lüneburg. Henvisningen i note 65 til Aksel E. Christensens syntese i det
første af Visby symposierne ville ikke have været nødvendig; forholdet er
almindeligt anerkendt. I slutningen af pkt. 3 er det imidlertid mere tvivl
somt, om forfatteren med de meget korte antydninger har truffet det
rigtige. Det er vel rigtigt, at Rostock og Wismar opnåede betydning sam
tidigt med Lübeck, men kildebelæggene er utilstrækkelige i hvert til
fælde for Wismar. Henvisningen i note 66 til Hans-Friedrich Schütt, byar
kivar i Flensborg, går på side 35 i dennes bidrag i »Flensburg, Ge
schichte einer Grenzstadt«, 1966. I Schütts noter (nr. 98 og 99) tales
der om Wismars betydning for Flensborg i 1373 og 1388, hvorimod der
her skulle være tale om tidsrummet 1241-1325. I virkeligheden er jo
de såkaldte vendiske hansebyers fremvækst omfattet af en vis had-kær
lighed fra Lübecks side, fordi Lübeck dels ikke havde de helt store
interesser at varetage i de nærmeste kystlande øst for sit område, men
dels heller ikke kunne tillade, at der her voksede en konkurrence til
dens egen handel frem. Dette er da grunden til, at de vendiske hansebyer
Rostock, Wismar, Stralsund optræder sammen med Lübeck bl. a. på skå
nemarkedet, men også - hvad forf. ikke har fået med - i den umåde
ligt vigtige lübeckske blokade af Norge i 1280’erne, hvor det for første
gang viste sig, at den danske konge var nødt til at tage stilling mod Norge
for ikke at udsætte Danmark for følgerne af hanseatemes økonomiske
krigsførelse. Så afhængig var man allerede nu blevet af den hanseatiske
handelsdominans.
I de sidste to sætninger før pkt. 4 er der så tale om de sociale for
hold i de nordiske byer, hvor problemet med de såkaldte »gæster«
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berøres. Her er henvisningen til Arup i note 67 utilstrækkelig. Arup
taler på det anførte sted om gæster i de danske byer i det 15. århundre
de, mens der her er tale om et tidspunkt »vel allerede i årene omkring år
1300«. Dette er et skøn, ikke så helt dårligt, men altfor almindeligt på
dette sted til at levere en pålidelig basis for en diskussion om byernes rolle
i fortyskningen. Allerede i 1951 fremlagde Hansjörg Süberkrüb i Kiel
en disputats, som desværre ikke er blevet trykt, med titlen »Der deutsche
Kaufmann als Gast in den dänischen Städten im 13. Jahrhundert«.
Dette er lige det arbejde, der er brug for her, men ikke før i 1973
er det blevet sammenfattet på 5 sider i teseform i festskriftet til Wil
helm Koppe5. Af Süberkrübs arbejde fremgår, hvad man dog også
ved fra den almindelige europæiske byhistoriske litteratur, at de »gæster«
i de nordiske byer, som nævnes i købstads- og landskabslove, fortrinsvis
må have været købmænd, ikke håndværkere. De fremmede købmænd
danner en enklave i de nordiske byer, og som sådan er de i stand til
i en vis udstrækning at fungere som pressionsgruppe i forhandlinger om
deres status og privilegier. De tyske gæster i de danske byer fremtræ
der i kilderne som organiserede enheder allerede ca. 1250, og de fin
des her helt fra slaget ved Bornhøved i 1227. Ved ca. 1300 har vi det
nye fænomen, at tyskere findes bosat, nu netop ikke mere som gæster
under gæsteretten, men som borgere i de danske byer. Det samme sker
i dette tidsrum i Sverige, for lovene fastsætter dér, at ikke mere end halv
delen af medlemmerne af rådet i byerne må være tyskere, hvad der
må tages som et stærkt bevis på deres indflydelse. Den tidligste ind
trængen af tyskere inden for handelen i Østersøen skal endog være gået
så vidt, at tyskerne ifølge nogle forfattere hovedsagelig skal have profi
teret på Valdemar Sejrs Østersøvælde ved at ekspandere inden for han
delen under beskyttelse af den danske krone.
Konklusionen af dette er, at billedet af tyskernes fremtrængen er rig
tigt, men kunne underbygges bedre; ja, situationen er måske endog værre,
end forf. har fremstillet den. Den tyske købmand er simpelthen til stede
overalt. I pkt. 4 side 40-41 ser vi det klart nok ved grundlæggelsen af
Eckernførde. Hvis den anførte litteratur, August Sach fra 1896-1907,
og Hugo Matthiessen fra 1922, havde været kompletteret af nyere vær
ker som f. eks. Alfred Kamphausen: »Schleswig-Holsteinische Städte
einst und jetzt« fra 1970, ville man bedre kunne indordne Eckernførdes
grundlæggelseshistorie i det almindelige europæiske mønster. Den op
rindelige sognekirke og det gamle voldsted Ykærnæburg ligger på fast5. Stadt und Land in der Geschichte des Ostseeraums. Herausgegeben von K l a u s
F r i e d 1 a n d (Lübeck, 1973), s. 137-142.
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landet, den tyske by på en landtunge, på tre sider omgivet af vand.
Den har et gadenet, som peger hen på Lübeck, og en kirke viet til St.
Nikolaus, som anses for at være de tyske købmænds værnehelgen. Køb
staden har derfor næppe sin rod i en sognekirkeby, som det står i af
handlingen, men den er simpelthen en tysk by, grundlagt af tilflyttere
sydfra, og må skilles ud af en diskussion om de øvrige slesvigske byer,
som jo fra først af har været danske: Slesvig, Flensborg, Åbenrå, Haders
lev, Tønder og Ribe (pkt. 5 og 6).
Historien om Ribe og Tønder byret kaster videre lys over problemet.
I Tønder indførte man allerede i 1243 den lübske ret, i Ribe godkendte
Erik dipping en særlig byret i 1269. Diskussionen om Tønder - behand
let side 43f. pkt. 6 - har altid gået på, om indførelsen af lübsk ret
indicerer tilstedeværelsen af et særlig stærkt tysk befolkningselement. Det
te afvises i afhandlingen med god ret, side 44. Tønder var simpelthen
et tidligt stabiliseret byfællesskab, hvor man havde brug for en byret,
og der var ikke andet at få. Sammenhængen kunne dog have været bedre
underbygget. Retshistorikeren Wilhelm Ebel har i en artikel med titlen
»Lübisches Recht im Ostseeraum«, 19676, godtgjort, dels at alle 18
byer i Holsten brugte lübsk ret, dels at af Ribe byret bestod den ene
halvdel af forskrifter fra den lübske ret, den anden halvdel af elementer
fra Jyske lov. Den kongelige godkendelse af Ribe byret kun 26 år efter
Tønder kan derfor måske også ses som et forsøg på at standse den tyske
indflydelse ved at forhindre, at Lübeck optræder som appelinstans i rets
sager, hvis mulige følger for Tønder rigtigt anføres side 44, 3. afsnit:
»Noget andet er, at den retslige tilknytning til Lübeck fremover styrkede
byens forbindelse med Syden«. Der ligger altså muligvis i Erik Glippings
nye byret for Ribe allerede et udslag af bevidst stillingtagen til det
dansk-tyske problem, sådan som det også antydes ved Ryd-munkens
udtalelser om tyskerne, citeret sidst i kapitlet side 48.
Her er således lagt et vist grundlag for videre behandling af temaet
tyskhedens fremtrængen i byerne. Det er derfor lidt overraskende at fin
de, at forf. i kapitel III i sin behandling af den følgende tidsperiode,
1325-75, ikke følger denne linje op. Kapitel III er udelukkende viet
den holstenske adels indvandring i Slesvig og de kirkelige forhold i bispebyen. Egentlige byproblemer er der ikke tale om, bortset fra en enkelt
henvisning side 96: »For det danske sprog lykkedes det bedst at hævde
sig som lovgivningens sprog«, og eksemplerne er »Flensborgs og Haders6. Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geistes
wissenschaften, Heft 143 (Köln-Opladen, 1967), genoptr. Die Stadt des Mittel
alters II: Recht und Verfassung (Darmstadt, 1972), s. 255-280.
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levs danske bylovgivning fra omkring år 1300«. For tidsperioden 132575 er således den nye samfundsklasse, som nu kæmper sig frem til en
sikret stilling i kraft af nærheden til handel og erhverv, ladet ude af be
tragtning. Det synes her, som om en frugtbar undersøgelsesmulighed
ikke benyttes.
Tråden om byvæsenet bliver faktisk ikke taget op igen før i kapitel
IV for tidsrummet 1375-1440 side 164 i afsnittet »Det danske kultursprogs
retræte«. Nu fremtræder også byernes sociale forhold og klasser. Her
hedder det (side 164): »I middelalderens stænderdelte samfund udgjorde
borgere og bønder det store tavse flertal.« Nu konstateres side 165, at
Flensborgs borgerskab »har været delt i to partier, et kongeligt dansk
indstillet og et, der holdt med schauenburgerne, og meget tyder på, at
modsætningsforholdet ovenikøbet har ført til åben slægtsfejde inden for
det stedlige patriciat.« Patriciatet er fællesbetegnelsen for den gruppe af
navnkundige eller af navn kendte familier inden for byerne, hvis med
lemmer stadig optræder som rådmænd og på andre indflydelsesrige po
ster. Denne gruppe kan man få kendskab til i kilderne, den er ikke ano
nym - næppe heller det store tavse flertal. Men lidt senere er der tale
om de øvrige lag af den stedlige befolkning, side 169: »de sydfra til
vandrede, der benyttede sig af plattysk tale«, og »den toneangivende
del af borgerskabet«, som foretrak at tale plattysk, »når der opstod et
behov for at forlade dialekten«. Den sidstnævnte gruppe er mere betyd
ningsfuld end den første side 170 pkt. 4: »Årsagen til sprogskiftet i det
sydslesvigske område skal ikke søges i en indvandring sydfra.« I diskus
sionen af personnavnene indføres yderligere en social differentiering af
befolkningen i Flensborg. Side 172: »Disse personer repræsenterer ude
lukkende de toneangivende lag inden for Flensborgs mure, men ikke
byens befolkning i sin helhed. Det arbejdende folks store, navnløse ska
re, småkårsfolk, daglejere og tyende, findes ikke repræsenteret i det
forhåndenværende materiale.« Både dansk og tysk forskning tages til ind
tægt for følgende udsagn side 172f: »Alle disse mennesker har uden tvivl
været af hjemlig dansk herkomst, hvad enten de var barnefødte i byen
eller var flyttet ind fra de omkringliggende sogne. Det tilflyttede tyske
element har derfor procentuelt været langt mindre, end navnestoffet fra
jordebogen i 1436 udviser, og på ingen måde talstærkt nok til at betinge
et sprogskifte. Det viser nok en gang, at årsagen til dette ikke skal søges
i en indvandring, men i den forhåndenværende kulturelle situation.«
Her arbejder forf. under den præmis, at der kan skelnes mellem ind
vandring fra de omliggende landsby sogne og den såkaldte »indvandring
sydfra«. Det er vel netop der, man begynder at komme ned i et usik-
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kerhedsniveau, som er virkelig farligt. Meget hviler her åbenbart på et
skøn. Historikeren har også ret til at foretage et skøn i bestemte situationer,
når kildematerialet har aflagt sit vidnesbyrd. Men man kan vel dog anse
det for sandsynligt, at forf.s skøn på dette sted ville have haft større
vægt, hvis han havde fulgt udviklingen i byerne gennem hele det 14.
århundrede og på den måde havde kunnet sandsynliggøre, at det netop
var det omgivende, danske landsområde, som leverede byens arbejdende
befolkning, og ikke de længere væk beliggende egne i syd.
Hertil kommer, hvad der ikke bliver berørt i afhandlingen, at når
man i denne epoke forlader latinen som skriftsprog, så fremtræder plat
tysken i de tyske byer omtrent parallelt med dansken i de danske byer,
f. eks. i lovene. Byretten på dansk i Flensborg er omtrent samtidig
med byretten på plattysk i en række tyske byer uden for Slesvig-Holsten.
De tyske byer begyndte også at benytte plattysk i korrespondancen med
adelen på nøjagtig samme måde, som det her i afhandlingen skildres for
Sønderjyllands byer. Parallelt hermed forløber den interne korrespondance
mellem hansebyerne i vid udstrækning på latin gennem hele det 14.
århundrede. Dette og andet oplyses f. eks. i Johan Carlie: »Studium über
die mittelniederdeutsche Urkundensprache der dänischen Königskanzlei
von 1330-1430« fra 1925 og Gottfried Merkel: »Das Aufkommen der
deutschen Sprache in den städtischen Kanzleien des ausgehenden Mittel
alters« fra 1930, genoptrykt 1973. Men forskellen viser sig i byernes in
terne aktmateriale, i den interne byforvaltnings sprog. Det bliver al
drig til noget dansk kancellisprog i Flensborg, når det plattyske kommer
i brug i de tyske kancellier. Hvorfor? Mon ikke forklaringen herpå er
Lübecks absolutte dominans i det store fremskridt, som hedder byfor
valtning? Denne udvikles på tysk og eksporteres til andre byer i tysk
sprogform, se f. eks. Ernst Pitz: »Schrift- und Aktenwesen der städtischen
Verwaltung im Spätmittelalter« fra 1959 7. Mon ikke det er lige så meget
i byernes interne forvaltningsmæssige overlegenhed, at man skal søge en
væsentlig årsag til plattyskens indtrængen i Sønderjylland? På nordisk
bund findes der jo kongebreve på dansk allerede fra 1360, 1361 og
1371. Norge har norsksproglige kongebreve fra 1343, og Sverige svenske
fra 13458. Hvis det kun var landsherrens sprog, som man fulgte, ville
vel det danske dog have haft bedre muligheder. Diplomsproget og be
hovet for at rette sig efter modtagerens sprog kan næppe have været
den eneste grund til, at de toneangivende lag i byerne begyndte at bruge
det overlegne kultursprog, plattysk. Snarere må man her rette opmærk7. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Bd. 45 (Köln, 1959).
8. Carlie, side 20.

230

Tore Nyberg

somheden på de klasseforskelle, som nu vokser frem i byerne mellem
patricierne og en vis borgerlig mellemklasse af håndværksmestre m. fl. på
den ene side, geseller, tjenestefolk og tyende på den anden. Af nyere
undersøgelser kan her nævnes Erich Maschke: »Die Unterschichten der
mittelalterlichen Städte Deutschlands«, en artikel fra 19679, som hen
viser til skellet mellem de rige, som har mulighed for af deres indtægter
at foretage en betydelig opsparing, og de fattige, som ikke tjener så me
get, at der kan blive tale om opsparing. Når man så tager i betragtning,
at borgerretten hovedsagelig er begrænset til førstnævnte kategori, og at
medlemsskab i rådet er yderligere begrænset til de mest velhavende
familier, så er det indlysende, at man ikke behøver at gribe til udenbys
instanser for at forklare, hvordan plattysken bliver toneangivende i by
erne. Den interne borgerlige selvforvaltning var simpelthen skabt af de
tyske byer. Den fandt sted på plattysk, og den spredtes på samme sprog.
Det danske sprog havde ikke ord til at dække byforvaltningens fæno
mener, fordi disse ikke var udviklet i det dansktalende område.
Der kunne fremtages flere eksempler på brugen af dansk så langt
fremme i tiden, at en kontinuitet af dansk sprog kunne have været sik
ret. Schütt anfører, at der endnu i 1380 foretoges retsoptegnelser i Flens
borg på dansk10. Men det danske retssprog var åbenbart udsat for et
dobbelt tryk: dels fra den holstenske øvrighed, dels fra den indtrængen
de byforvaltning. Dette dobbelte tryk kunne det danske sprog øjensyn
lig ikke klare. Som anført side 164 bekræftede grev Gert VI i 1386-98
sønderjyske stadsretter og byretter i rask rækkefølge. Åbenrå byret fandtes
siden 1335 på latin, men fordi kilderne mangler for grev Gerts periode,
bliver denne byret ikke behandlet side 164 sammen med de øvrige,
men side 175, hvor oversættelsen til plattysk henføres til grev Adolfs
tid efter 1435. Men af forskellige grunde i forbindelse med diplomud
stedelsen, som jeg ikke kan komme ind på her, er det ikke utænkeligt,
at denne plattyske oversættelse er blevet til allerede tidligere, f. eks.
i grev Gerts tid. Den plattyske tekst bærer også årstallet 1335 og er en
ordret oversættelse fra latinen. Ved fornyelsen heraf i 1473 siges det ud
trykkeligt, at den blev afskrevet efter originalen fra ord til ord, von wordt
zu wordt, - hvad der kunne indicere, at en beseglet plattysk oversæt9. Gesellschaftliche Unterschichten in den südwestdeutschen Städten, udg. af
E. M a s c h k e & J. S y d o w . (Stuttgart, 1967), s. 1-74). (= Veröffentlichungen
der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Würtemberg, Reihe
B, Bd. 41), genoptrykt Die Stadt des Mittelalters III: Wirtschaft und Gesell
schaft (Darmstadt, 1973), s. 345-454.
10. Flensburg, Geschichte einer Grenzstadt (Flensburg, 1966 = Schriften der Ge
sellschaft für Flensburger Stadtgeschichte Nr. 17), s. 38.
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telse har foreligget allerede langt tidligere. Hvis latinen og det danske
sprog trues dels af holstenernes eget plattyske sprog, dels af de forvalt
ningsmæssige behov inden for byerne, er det mere begribeligt, at det
danske til trods for den udbredte brug som lovsprog dog måtte slå til
retræte.
Jeg har indtil nu været inde på afhandlingens disposition og nogle sags
problemer i den første del. Men til en historisk undersøgelse hører også
kildebehandlingen, som jeg så vil sige nogle ord om. Der mangler helt i
afhandlingen en indledning eller et afsnit med redegørelse for kilderne og
deres værdi. Spørgsmålet er naturligvis, hvorvidt man ville betragte en
sådan kilderedegørelse som obligatorisk. Når den nu mangler, er der
grund fil at spørge rent principielt, om dette er forsvarligt, og om man
gelen af en sådan indføring ikke fører nogle væsentlige ulemper med
sig for selve problemstillingen.
Til fortegnelsen side 373 »Utrykte kilder«, er der først det at sige, at
mange kilder ikke optræder her, fordi de én gang har været trykt. De
trykte kilder findes sammen med litteraturen under »Bibliografi« side 359
og flg. sider. Arbejdsteknisk betyder dette, at alt, hvad der findes under
»Bibliografi«, kan bestilles gennem biblioteker, mens »Utrykte kilder«
må bestilles gennem arkiverne. Men fra et kildesynspunkt er der dog en
principiel forskel mellem trykte og utrykte kilder på den ene side og
såkaldte bearbejdelser på den anden.
Et eksempel. Den såkaldte »Holstenerpræstens Krønike« er forfattet
af en ukendt klerk i de holstenske grevers tjeneste omkring år 1448.
Han synes at have været ansat i det holstenske kancelli, fordi han gen
tagne gange påberåber sig skriftlige dokumenter, som han skal have set
dér. Krøniken optræder i listen side 367 under Lappenberg, som er ud
giveren af den latinske tekst, og side 365 under Anna Hude, som ud
gav en oversættelse til dansk. Den er endnu ikke kildekritisk behandlet,
men betragtes normalt som kun lidt pålidelig. Her i afhandlingen bruges
den f. eks. side 76 med note 180, hvor der står: »Ifølge Holstenerpræ
stens Krønike fra midten af 1400-årene skal han ved giftermål have
erhvervet sig Tørning ved Haderslev, men det er nok et spørgsmål,
hvor meget man kan fæste lid til denne beretning«. Her har forf. af
stået fra en nærmere redegørelse for denne krønike, til trods for, at en
sådan muligvis ville have underbygget det her repræsenterede stand
punkt.
Der findes flere eksempler på kildeproblemer i afhandlingen. Jeg vil
her tage ét problem op i forbindelse med den kirkelige situation i Ha-
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derslev i 1440’rne, lige i begyndelsen af den anden hoveddel. I fjerde
afsnit til kapitel V, side 220: »Senmiddelalderens kirke og dens betyd
ning for den sprogligt-kultureile udvikling i Nordslesvig« afhandles først
og fremmest Haderslevs Vor Frue kirkes kapitel og præsteskab i tiden
1440-1523. To kildegrupper formidler informationer om kannikerne i
Vor Frue kirke - side 226-230 finder vi kannikernes navne. Dels findes
der afskrifter fra kapitlets nu tabte brevbog, dels findes der talrige bøn
skrifter til pavestolen registrerede i supplikregistrene i Vatikanets arkiv.
Begge foreligger trykt, se note 600; de anførte kildepublikationer står i
Bibliografien side 362: »Diplomatarium Collegii Canonicorum Haderslevensium«, og på side 359: »Acta Pontificum Danica«. Disse to kildesam
linger er af forskellig karakter. Brevbogen har afskrifter af både ind
gående og udgående breve af statslig, kirkelig eller økonomisk interesse.
I bønskrifterne, godkendt af det pavelige kancelli, ansøger enkeltperso
ner om en stilling i kapitlet. Med det diplom, som kancelliet i Rom ud
færdigede på grundlag af bønskriftet, kunne den pågældende vende hjem
og prøve på at sætte sig i besiddelse af sin stilling, hvis ikke en anden
allerede sad der, måske også i kraft af et paveligt brev. Der antydes
til dette forhold i afhandlingens side 226 før tabellen: »En oversigt over
kannikerne samt over ansøgere til denne stilling, idet det ikke altid kan
afgøres, om en ansøger også fandt optagelse i kapitlet, vil vise den
udvikling, der rent faktisk var i gang. . .«
Er nu denne kildegruppe fra det pavelige kancellis registre pålidelig?
Er den så komplet, at vi kan regne med ud fra registret at kende alle
ansøgere til de pågældende kanonikater, sådan at der kan foretages
procentberegninger af forholdet mellem danske og tyske inden for kapit
let? Problemet bliver sådan set ikke stillet på spidsen her i afhandlingen,
fordi det tyske entydigt dominerer i materialet, hvad der jo også skal
bevises. Men problemet bliver tilbage. Sagen er nemlig den, at vejen
om ad paven i denne periode stadigvæk ikke er den eneste til at nå frem
til en sådan kannikestilling. Den katolske kirkes forhold til staten regu
leres siden 1448 hovedsagelig af Wienkonkordatet, som i praksis også
gjaldt for Norden, til trods for at Christian I flere gange prøvede på at
opretholde andre, ældre retsregler, som påvist af Johannes Lindbæk i
1907A1. Pavens udnævnelsesret til kannikeembeder var i princippet be
grænset til embeder, som var blevet ledige ved, at indehaveren var
død i en af de såkaldte pavelige måneder — hver anden måned. Hvis
embedet var ledigt ved dødsfald i de øvrige måneder, skulle embedet
11. J o h s. L in d b æ k : Pavernes forhold til Danmark under kongerne Kristiern 1
og Hans. (1907).
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besættes ved valg efter de oprindelige regler12. Vi kan altså ikke for
vente, at alle kanniker skal forekomme i bønskrifterne til paven. Hertil
kommer, at mange af de pavelige registerbind er gået tabt i de mel
lemliggende århundreder. Det kunne jo forrykke bevisværdien i listen
over kanniker side 226-230, at vi her fortrinsvis burde finde dem, som
ivrigst eftertragtede et af de gode embeder og evt. havde ført pavelig
proces for at blive embedsindehaver, mens andre, som har fået em
beder uden komplikationer, ikke findes.
En mere detailleret undersøgelse af kapitlets sammensætning ville vel
indbefatte en bedømmelse af, hvor mange år en kannik gennemsnitlig
sad i sin stilling. Først en sådan undersøgelse ville give relevant oplysning
om, hvor meget det tyske og hvor meget det danske element i kapitlet be
tød. F. eks. er der i 1477 tale om en Gregers Sørensen fra Odense
stift, i 1495 om en Vincens Madsen også fra Odense stift. Hvis disse
to (sandsynligvis danskere) begge er blevet i Haderslev i hver - lad
os sige - 30 år, så kan deres virke have betydet mere end fem til ti
tyskeres, som i samme tidsrum er fulgt efter hinanden i nogen af de
øvrige kannikeembeder. Listen er i øvrigt heller ikke en helt komplet
bearbejdelse af bønskriftemes oplysninger. Den i 1474 nævnte Rudolf Ver
ecker, den 1492 nævnte Wilhelm Schrøder, de 1507 nævnte Johannes
Schuldorp og Johannes Brandi søgte ikke blot stillingen som kannik,
men også som kantor, altså formandsembedet. Tabellen må betragtes som
utilstrækkelig for andre end de helt almindelige konklusioner, hvortil
den er blevet brugt her. Den viser kun, at tyskerne flittigt har vendt
sig til pavestolen og fået provision på haderslevske kannikeembeder,
men ikke, hvor meget dette procentuelt har betydet i fortyskningens
hele sammenhæng.
Side 221-225 er der udførlig og detailleret tale om de to prædikeembeder, som Siesvigs biskop Claus Wulf indrettede i Haderslev Vor Frue
kirke i henholdsvis 1442 og 1465. Stiftelsen af disse to embeder står
uden tvivl i forbindelse med Vor Frue kirkes ombygning i 1420’rne og
1430’rne og biskoppens ønske om at modvirke separatismen i bispedøm
mets nordlige del ved at knytte denne stærkere til stiftsbyen Slesvig, som
da også meget fortjenstfuldt nærmere beskrives i afhandlingen.
Det første embede gælder en alterpræst, hvis særlige opgave det skulle
være at prædike på folkesproget på aposteldage, store fester, søndage
og - som det hedder - »inden for påske og pinse« og »gennem advent
og fastetiden«, hvad jeg tror ikke går på søndagene, men gælder hver12. Smig. H a n s E r i c h F e i n e : Kirchliche Rechtsgeschichte I (Weimar, 1955),
s. 428.
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dagene i påske- og pinseugerne og i advent og fastetid. Det latinske
udtryk, som jeg oversætter sådan, presertim infra pasche et penthecosten,
per adventum et quadragesimam, er blevet udeladt og erstattet med
punkter i citatet i note 588 på side 222. Denne præst til Helligånds
alteret skulle kaldes summus vicarius, han er således ikke kannik, men
rangerer først efter kapitlets medlemmer og før de øvrige alterpræster.
Hans prædikepligt passer godt med kirkeloven, fordi der hovedsagelig
nævnes sådanne dage, hvor folket alligevel er forpligtet til at besøge
gudstjenesten. Derved skulle der på alterpræsternes niveau findes et
godt udgangspunkt for en forhøjelse af den folkelige dannelse ved hyp
pig undervisning i troens sandheder. Thi alterpræsterne ejede naturlig
tilknytning til de brede lag i befolkningen. Deres gudstjenester bestod
fortrinsvis af messelæsning, og mange altre stod under lægmandspatronat,
dvs. de var gilde- eller lavsaltre og spillede som sådanne en mere umid
delbar rolle for de brede lag.
I betragtning af at yderligere kilder til belysning af dette prædikeembede næsten aldeles mangler, burde man af brevbogen have søgt at
få med, hvad der findes derom fra de følgende år. I et brev fra 1454,
som ikke er blevet brugt i afhandlingen, udvides Helligåndspræstens præbende, og indehaveren bliver tildelt et hus øst for prædikebrødrenes kir
ke. Her siges det udtrykkelig i forbindelse med indehaverens prædike
pligt, at denne »i ikke ringe grad støtter Guds tjeneste i Haderslev kirke«
unde cultus divinus non modicum adiuvatur in ecclesia Haderslevensi.

Mere er der ikke kendt om Helligåndspræstens embede indtil 1515, hvad
der muligvis får følger for de videre konklusioner.
Hvorfor vendte biskop Wulf sig i første omgang til alterpræsternes
gruppe, og ikke til kannikerne, til selve kapitlet, da han stiftede sit før
ste prædikeembede? Året forinden havde biskoppen øget antallet af
kanniker fra 8 til 12 ved indstiftelsen af 4 nye stillinger13. Kannikerne
kunne således synes tilstrækkeligt talrige til at påtage sig nye opgaver.
Problemet er ikke blevet rejst i afhandlingen. Her viser det sig, at brev
bogen kan afgive flere oplysninger, end der er blevet trukket ud af den.
Det nævnte dokument af år 1441, hvorved antallet kanniker øges fra
8 til 12, er dateret i pave Felix Vs første regeringsår, hvad der er gået
upåagtet forbi dem, som indtil nu har behandlet dette tema. Pave Felix
V blev valgt af kirkekonciliet i Basel i 1440 i dets åbne konflikt med
den romerske pave. Alle Nordens tre ærkebiskopper var tilhængere af
den nye pave, og situationen understreges af, at den nye konge Chri13. Actstykker vedkommende kannike-collegiet i Haderslev, Nr. 23, Aarsberetninger
fra det kgl. Geheimearchiv II (1856-60). Tillæg, s. 20-21.
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stoffer af Bayern, hyldet i Viborg i april 1440, også sluttede sig til pave
Felix. Dette var et øjeblik af største optimisme for de kirkelige reform
ideers mænd. Reformer, som var blevet udskudt i årtier, kunne nu gen
nemføres, uden at det var nødvendigt først at spørge paven i Rom.
Ved kroningen i Ribe i 1443 tog Christoffer i Hans Laxmands tilstede
værelse titlen af ærkekonge, en enestående forbindelse af tanken om de
nordiske kongerigers overkonge i paritet med kirkens overbiskopper14.
I praksis blev herved en landskirke oprettet i N orden15. Til denne be
vægelse har biskop Claus Wulf sluttet sig; det oplyser dateringen i det
nævnte brev. Dermed kan vi slutte os til, at det nye prædikeembede
blandt alterpræsterne i Haderslev Vor Frue kirke er blevet indrettet
under påvirkning af denne stærke reformbegejstring. Efter at have kon
stateret dette vil man så kunne gå videre og undersøge, om folkesproget
stod på programmet i denne tidlige reformperiode.
Optimismens tid blev dog kort. Pave Felix tabte efterhånden sine
tilhængere, og en ny romersk pave blev valgt i 1447, og Felix trådte
tilbage i 1450. Man var nu tilbage i den stærke afhængighed af pave
lige indgreb i embedsbesættelsen. Dette må have ramt reformens ånd blandt
kannikerne, da det jo også greb direkte ind i rekrutteringen til kannikeembederne. Det er i denne nye situation, at man skal forstå oprettelsen
af biskop Claus Wulfs andet prædikeembede, det såkaldte lektorat, i
1465. Denne gang er det ikke folket og dets alterpræster, men kannikemes stadig mere brogede skare, der kræver dannelse og forbedret in
tellektuelt niveau. Lektoren er én af kannikerne, han skal have et eget
hus vest for kirken og skal have andenpladsen i kapitlet. Han skal holde
forelæsninger og tage prædiken i stedet for en kannik, som måtte blive
forhindret på den til ham fastsatte dag. Kannikerne hører socialt til
de højere samfundslag. Sproget, som de to prædikanter har brugt, såvidt
det ikke var latin blandt kannikerne, må således være en funktion af den
sociale tilknytning til de to lag i den stedlige befolkning. Under forud
sætning af, at de to stillinger har været løbende besat fra det tidspunkt,
hvor de oprettedes, kan man gå ud fra, at prædiken på plattysk for de
ledende lag og på dansk for den øvrige befolkning har haft en selvfor
stærkende effekt og befæstet de to sprog i de to sociale lag. Men netop
det sidstnævnte kan ikke bevises. Jeg henviste før til, at Helligåndspræsten
ikke forekommer i kilderne frem til 1515.
14. N i e l s S k y u m - N i e l s e n : Ærkekonge og ærkebiskop, Nye tryk i dansk
kirkehistorie 1376-1536 i Scandia 23, 1955-57, s. 1-101, og art Archirex i Kul
turhistorisk leksikon for nordisk middelalder I, 1945.
15. Smig. T. N y b e r g : Vadstena klosters biktprivilegier 1446 i Kyrkohistorisk
årsskrift 71 (1971), s. 1-44.
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Vedrørende lektoren har Anne Riising i sin disputats16 gjort en iagt
tagelse, som burde være nævnt i denne afhandling. Lektorembedet kan
vises at have stået ubesat i 1507, og kapitlet fik dette år en næse, fordi
kannikerne delte lektorens aflønning mellem sig. Den første indehaver
af embedet er kendt fra 1470’rne. Der findes vistnok nogen forklaring på
kildernes tavshed, idet ikke alle kannikeudnævnelser og sikkert ikke
udnævnelser af alterpræster endnu altid gik vejen over Rom, og føl
gelig finder man dem ikke i de pavelige bønskrifter. Men man hører
dog flere gange om indehavere til andre altre i Haderslev Vor Frue
kirke. Det er altså lidt dristigt, når der side 222 siges: »Derved skabtes
der allerede i sidste halvdel af 1400-årene en tradition, der holdt sig i år
hundreder: kirkens fornemste præst (senere: der Hauptpastor) talte tysk,
andenpræsten, den oprindelige summus vicarius, talte dansk.« Det kan
have været sådan, men det kan ikke bindende bevises af kilderne. Hvis
de to embeder er blevet besat, så er sociale fluktuationer stadig tænkelige,
sådan at forstå, at Helligåndspræsten måske også har prædiket på plat
tysk, eller han er sunket ned i den anonyme masse af alterpræster uden
særlig betydning for prædiken og folkelig dannelse. Det er jo heller ikke
udelukket, at lektoren og nogle af kannikerne også kunne prædike på
dansk, som jeg allerede har berørt det i forbindelse med de to kanniker
fra Odense Stift i Haderslev. Muligheden står da åben, at fikseringen
til plattysk sprog for lektoren og dansk for andenpræsten er en skabelse
fra reformationstiden, og at de tidligere tilstande var mere flydende.
Efter Haderslev i 1400-årene vil jeg nu gå over til at sige noget om
kildebehandlingen i fremstillingen af reformationen. I kap. VI, perioden
efter 1523, vies to vægtige afsnit til reformationen: Side 249: »Refor
mationen i Haderslev-Tørning« og side 275: »De administrative og sprogligt-kulturelle virkninger af reformationen«. Begge afsnit udgør sammen
mere end 50 sider. Det er overordentligt fortjenstfuldt, at reformationen
i den unge hertug Christians hertugdømme er blevet behandlet uden at
skele til samme Christians senere kirkepolitik efter hans valg til konge
i 1536. Haderslev len som model- og eksperimentaltilfælde for en luthersk
fyrstereformation er en konception, som går godt i tråd med kilderne og
synes at forklare og fortolke dem fuldt ud. Denne betragtningsmåde skul
le derved have alle udsigter til at kunne blive en del af den videnskabeligt
gyldige forklaring på den danske reformation. Karakteristikken er sær
deles tydelig på side 260: »Det var unge mennesker, der stod for refor
mationsrøret i Haderslev i 1526, og det er en egen begejstringens glød,
der lyser over deres virke. Yngst af dem alle var den unge hertug Chri16. A n n e R i i s i n g : Danmarks middelalderlige prædiken. (1969).
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stian og hans purunge gemalinde, Dorothea . . der begge livet igen
nem var grebet af den evangelisk-lutherske glød. Det hastede for dem
at nå resultater. Den gode sag kunne ikke vente. ..«. Og side 269 om
Christian som nyudnævnt konge: »Kun få dage efter indtoget 1536 6. 8.
lod han alle landets katolske bisper fængsle; atter engang var det den
kirkelige udvikling, der lå ham mest på sinde. Hans iver herfor var usvæk
ket, og hans hastværk for den gode sag, der havde været så karakte
ristisk for ham i Haderslevårene, gentog sig atter engang«.
Fremstillingen af reformationsårene støtter sig særlig på nogle få, væ
sentlige hovedkilder. Vurderingen af disse kilder fremgår, som i hele
afhandlingen, udelukkende ved den praktiske brug, der er blevet gjort
af dem. Der er ikke nogen ræsonnerende og vurderende indledning til
kilderne som sådanne, til deres udsagnskraft og de dermed forbundne
metodiske problemer. I sin brug af disse kilder stemmer afhandlingen
hovedsagelig overens med en del af den tidligere litteratur, f. eks. T. O.
Achelis: »Haderslev i gamle Dage« fra 1926. Den flittige brug af den
gamle kirkehistoriker og præst H. F. Rørdam er ikke begrænset til de
kilder, som denne publicerede, men omfatter også delvis hans synsmåde
og bedømmelse af hændelser og personligheder. Et lille prøvetilfælde er
fremstillingen af, hvad der egentlig skete lige i reformationens begyndelse
i Haderslev i årene 1525-26. Med støtte i T. O. Achelis siges side 254:
»Alt imens bredte uordenen sig inden for kirkevæsenet i hertug Chri
stians sogne, og det gik ilde til med kirkens gods. Kirkernes klenodier
blev fjernet, og meget kirkegods kom kirkerne af hænde. . . Således
lyder klagen over begivenhederne 1525-26 hos Jørgen Boie, den første
indfødte evangeliske provst over Haderslev provsti, og han kan vel be
tragtes som et sandhedsvidne. I virkeligheden bekræfter han nogle sam
tidige optegnelser, som stammer fra en anonym geistlig i Ribe«. Fore
stillingen om den gamle provst som et sandhedsvidne har naturligvis
til dels et moralsk aspekt - den gamle mand vil vi da ikke betragte
som løgner. Men det fritager os ikke fra den almindelige kildekritiske
fremgangsmåde, vi er forpligtet til som historikere. Hukommelsesfejl kan
begås af mænd med uplettet karakter, og vi lægger dem det ikke til
last i sidste omgang. Men vi må nøgternt søge at vurdere, om der kan
være væsentlige fejlmuligheder i hans udsagn. Jørgen Boies alias Georg
Boethius’ beretning blev optrykt allerede 1860 i Kirkehistoriske Samlin
ger, anden række bd. II. Den væsentlige sætning om den sørgelige til
stand før indførelsen af den egentlige reformationsorden er citeret i note
666.
Provst Jørgen Boie fritager her kun én eneste mand fra misbrug eller

238

Tore Nyberg

uorden: den senere konge, daværende hertug Christian: »Nemant hefft
acht gehat vp de lere, den de Khonig allene«, lyder ordene. Men dette
er en alle steder anvendt kliché i enhver form for litteratur fra fyr
steabsolutismens tid. Kongen er altid hævet over loven og over al kritik.
Kongens rådgivere kan være dårlige nok, men ikke kongen selv - hans
motiver er rene. Trækker vi det tidstypiske væk fra denne sætning, så
bliver der vel stort set det tilbage, at Boie mener at huske, at alt en tid
var i uorden. Dette skal være begyndt med den katolske provst Johan
Wulfs afsættelse og ophørt med reformatoren Eberhard Weidensees
ankomst til Haderslev i foråret 1526. Trangen til lov og orden er stærk
hos Jørgen Boie, og det er selvfølgeligt for ham, at en ret hyrde har
bragt orden og fred i landet. Dette er en anden udbredt idé både i re
formationens og f. eks. de cisterciensiske klostergrundlæggelsers verden:
hvad der går umiddelbart før den nye begyndelse, må efter naturlovene
have været kaos; hvis ikke, så ville jo selve det berettigede i den ny
indførte orden være stillet i tvivl. Kaos må gå forud for kosmos ifølge
et arketypisk mønster, som er så gammelt som selve menneskeheden.
Det er derfor ikke en sikker historisk slutning, at Weidensees an
komst til Haderslev straks førte fred og orden med sig. En korrigering
af kilden kan ske ud fra en anden væsentlig kilde, Haderslevartiklerne
fra 1528 - side 264ff. Disse er daterede og i egentlig forstand et levn
af selve hændelsesforløbet, ikke en beretning som Jørgen Boies. Skønt
der i afhandlingen vises, at en lignende gruppe af artikler blev fastsat al
lerede i 1526, fremgår det dog, at der endnu i 1528 er uorden i gudstje
nestebrugene. Artikel 1 begynder med ordene: »Zum ersten, es langet
an uns, dat de Kerckheren uneins und nicht einformisch sindt in den
Ceremonien und sunderlich in dem missholden«, altså i messens afhol
delse. Hvis dette var tilfældet i 1528, så har vi ingen viden om, hvorvidt
usikkerheden på dette tidspunkt var større eller ringere end i 1525, året
før Weidensees komme til Haderslev. Rent kildemæssigt er der intet
i vejen for, at usikkerheden og uroen kan have rådet i 1528 ligesom i
1525, ja, endog, at den kan være vokset i de sidst forgangne år.
Nu havde Jørgen Boie i sin beretning også berørt forhold af rent
kriminel art, bl. a. at kirkernes klenodier blev fjernet. Da vi ikke kan
forvente at finde denne slags ting omtalt i reformartikler til præsteskabet,
må vi søge efter andre kilder. Vi kunne finde noget sammenligningsbart
i 1526. Da blev sortebrødrene fordrevet fra deres kloster i Haderslev.
Uden at vi kender beslutningsprocessen bag denne handling, kan vi for
mode, som også sker side 261, at den udgik fra »hertugen og de mænd,
der var knyttet til ham«. Reformatoren Weidensees virke begynder senere
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hen på året, men det er ikke umiddelbart klart ud fra kilderne, at det
allerede i det første år havde den ønskede, beroligende effekt. I den re
formatoriske anskuelse var statens styrelse altid overladt til den verds
lige øvrighed, som var indsat af Gud, og dette må så også have været
Weidensees holdning. Men om hertugen selv stod bag den urostiftelse,
som gav sig udtryk i sortebrødrenes fordrivelse, hvordan kunne man da
forvente, at en luthersksindet reformator umiddelbart kunne sætte en
stopper for den slags uorden? Det ville være muligt for reformatoren
først efter nogle år, hvor han kunne lægge hertugen fast i en ny kirke
politik og ud fra denne retroaktivt definere hans holdning som troens
beskytter. Denne proces kan ikke forventes at have gået for sig på
nogle måneder. Øvrige kilder giver os således grund til at tvivle på det
billede, den gamle provst Jørgen Boie giver af uordenen i år 1525 og
dens vedvaren. I praksis fremtræder en vis tvivl f. eks. side 267 med note
709. Her anføres den sætning, som følger nærmest i Jørgen Boies
beretning, at Weidensee straks begyndte at forelæse for præsterne og
genoprettede skolen i Haderslev. Den vågne kildekritik er virksom, trods
det at der mangler en eksplicit erklæring om kildens værdi. »Han tog
også virksom del i det daglige arbejde på præsteskolen som forelæser
over vigtige teologiske emner«, står der, men intet om hvornår præstesko
len var så godt i orden, at Weidensee fandt vejen banet.
Til sigtet med den foreliggende afhandling er disse iagttagelser og
implicite kildekritik tilstrækkelige, men for en dybere indtrængen i re
formationen i Haderslev kræves vel dog en mere udtalt kritisk behandling
af Jørgen Boies beretning som kilde og af ældre litteratur, f. eks. A. D.
Jørgensen og C. T. Engelstoft. At afhandlingen ikke giver tilstrækkelig
vejledning til hele reformationsforløbet, fremgår også af behandlingen
af herredagen i Odense den 27. august 1527, side 264. Som eneste lit
teratur henvises der i note 696 til P. G. Lindhardt: »Den Danske Kir
kes Historie«. Herredagens komplekse betydning er dog blevet disku
teret indgående af en række forfattere, f. eks. J. Oskar Andersen og Erik
Sjøberg; den sidste afhandling i sagen er ikke kommet med, Scharlings
analyse af Frederik I. s reformationspolitik i Kirkehistoriske Samlinger
1974.
Hvad der hidtil er blevet sagt om kilderne, gælder også en kildesam
ling, som forekommer i noterne under betegnelsen »Rigsarkivet D 40«
fulgt af romertal. Side 374 i kildelisten kaldes denne samling: »Sager vedr.
stridighederne mellem Hans den Ældre og kongen om den gejstlige og
verdslige jurisdiktion i Haderslev, Tøming og Tønder herreder, grænse
skel m. m.«. Denne titel alene giver ikke tilstrækkelig vejledning til at
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forstå, hvad samlingen bruges til i den foreliggende problemstilling.
Det drejer sig om en dokumentation til en proces i 1570’rne om juris
diktionen over de sogne, som tidligere hørte til Ribe bispestol, men lå under
Haderslevhus og således lå fristende til for den nye gejstlige jurisdiktion
fra Haderslev. Dokumentationen omfatter et stort antal diplomafskrif
ter fra ca. 1250 og fremover, mange fra det 15. århundrede. Men disse
ligger i orden efter sagsbehandlingen ved den juridiske proces i
1570’rne. Hver mappe med romertal omfatter mere end 300 blade. Det
er umuligt alene på grundlag af noternes henvisninger at finde frem til
de ønskede dokumenter. Forskningsteknisk vil jeg rekonstruere den
her gennemførte arbejdsproces sådan, at forf. først har fundet kilderne om
talt i litteraturen, evt. udgivet, derefter er han gået til Rigsarkivet og
kontrolleret materialet i originaler, og sidst har han så i noterne op
givet kildens plads i Rigsarkivet, fulgt af en henvisning til det sted, hvor
den var blevet udgivet eller omtalt.
Eksemplerne er mange, vi kan vælge side 267 note 708: »Rigsarkivet.
De sønderjyske fyrstearkiver. Hans den Ældre. Sager på papir D 40 IV
samt afskrift i D 40 I; Kirkehistoriske samlinger I side« etc. Note 707
har tilsvarende: Rigsarkivet, samme kilde, fulgt af Sønderjyske Årbøger
1889 og Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchenge
schichte. Notens formulering oplyser os ikke om, at der i Rigsarkivet og i
Schriften des Vereins etc. er tale om Haderslevartiklerne 1528 i oprindelig
ordlyd, dels original, dels optrykt, mens Sønderjyske Årbøger henviser
til A. D. Jørgensens artikel »Den ældste lutherske kirkeordinans i den
danske kirkeprovins«, som benytter samme kilde i sin fremstilling. Sam
menligner vi med note 709 på samme side, så bliver det her lidt
udførligere oplyst om Jørgen Boies beretning: »Georg Boethius, Ein
bericht und verkleringe etc., Landsarkivet i Åbenrå, Haderslev provstearkiv nr. 533; Kirkehistoriske Samlinger 2. rk. Il s. 269«. Henvisningen
til Kirkehistoriske Samlinger går på H. F. Rørdams artikel »M. Jørgen
Boies beretning om Kirkeordningen i Haderslev«, men dette er ikke til at
finde ud af gennem denne note, fordi der ikke er sidehenvisninger til
Rørdams artikel i bibliografien side 370. Der er altså nogle ulemper
ved citeringsmåden, og disse ulemper er til besvær for læseren, når han
skal benytte afhandlingen til videre studium.
Til slut vil jeg nævne endnu en interessant kildegruppe, som er blevet
sammenfattet i en tabel side 320: prædikestolsinskriptioner i perioden
1547-1650. Vi er her nået frem over og forbi den i afhandlingen satte
tidsgrænse. De informationer, som her er samlet sammen fra Danmarks
Kirker, tjener således til at afrunde slutbilledet af fortyskningens historie.
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Der er ingen grund til at presse listens og de enkelte inskriptioners
kildeværdi, for i den foreliggende form fungerer listen som en henvis
ning til et materiale, som ikke er blevet benyttet indtil nu. For en mere
indgående prøvelse ville det dog være nødvendigt at sige noget om så
danne kilders principielle stilling og udsagnsværdi, herunder også diskutere
hvor mange inskriptioner fra denne tid, som kan mistænkes for at være
gået tabt etc. Men det er så en anden historie.
Jeg vil sammenfatte mine synspunkter på denne disputats. Forf. har
fremlagt en stor mængde værdifulde kildeinformationer og føjet dem
ind i det historiske forløb. Dette er realistisk betragtet, men altså også i
afhængighed af den hidtidige litteratur. Det er særdeles fortjenstfuldt, at
vi herved har fået en løbende, sammenfattende behandling af en hel
epoke i Sønderjyllands historie, hvor én grundtese bærer fremstilling og
kildeudvalg: spørgsmålet om sproget og den med sproget forbundne kul
turtilknytning. Når delvis samme personer udtrykker sig både på dansk
og på plattysk, altså lever tosproget, så vil der opstå en kulturel overlap
ning, som de selv ikke altid har været sig bevidst, og som forskeren alt
så kun med vanskelighed kan få øje på, når personerne er i live, endsige
da hvis de levede i en epoke flere hundrede år tilbage. Der findes ikke
mange redegørelser for kildematerialet i bogen, hvad der på sin vis
må betragtes som en mangel. At denne mangel ikke får alvorlige følger,
skyldes den realistiske afvejning mellem problemstilling og kildedokumen
tation, således at kilden aldrig bliver presset til at afgive informationer,
som den ikke kan formidle. Kildedokumentationen svarer nøjagtigt til
problemstillingen. Det er først, når andre forskere og studerende skal
benytte afhandlingen, at der vil opstå problemer af kildemæssig natur.
De bemærkninger, som jeg har fremsat, kan dog ikke rokke ved bo
gens hovedtese, som er både klart udtrykt og overbevisende underbyg
get. Med god grund har Odense Universitets humanistiske fakultetsråd an
taget afhandlingen til forsvar for den filosofiske doktorgrad. Den vil spille
en rolle i studiet af sønderjyske forhold ud fra flere aspekter og vil uden
tvivl stimulere til fortsat uddybning af kildematerialet og problemstillin
gerne. Grænseegnen har på denne måde på ny fået sin plads i rækken af
historiske studier udgivet af Odense Universitet. Foretagendet maner til
efterfølgelse og åbner videre perspektiver ind i dagens kulturelle strøm
ninger.

Omkring Niels Skyum-Nielsens
Kvinde og Slave
A f Erik Ulsig
Niels Skyum-Nielsens Kvinde og Slave, den første gennemdokumenterede fremstilling af Danmarks historie i ældre middelalder,
har fået professor Erik Ulsig, Aarhus Universitet, til at anstille be
tragtninger over vanskelighederne ved på samme tid at ville skrive
et lands historie i en større periode og give en i detaljer dokumen
teret fremstilling. Kvinde og Slave er blevet et nyttigt arbejdsred
skab for historikerne, men fremstillingen er blevet stærkt bundet
til det sparsomme kildemateriale, således at klare problemformu
leringer ofte savnes. Nogle hovedtræk af samfundsudviklingen,
således som de opfattes i den vanskeligt læselige, men væsentlige
bog, refereres nøje nedenfor.

At skildre større tidsafsnit af Danmarks historie turde være en af dansk
historieforsknings fornemste opgaver. Ganske vist kan dette arbejde
næppe længere begrundes nationalt, men ingen kan være nærmere end
danske historikere til at afbilde den variation af den europæiske historie,
som det danske samfunds og den danske stats udvikling repræsenterer.
Imidlertid kan man ikke hævde, at affattelsen af brede skildringer de
sidste mange år har været den forskning, som faghistorikerne har op
fattet som den vigtigste. De bidrag, som er blevet leveret til de store
forlagsudgivelser af Danmarkshistorien - som er kommet med en snes
års mellemrum - har da heller ikke på samme måde som Danmarks
Riges Historie o. 1900 og 1. bind af Erik Arups Danmarks Historie
1925 stået i forskningens frontlinie. Den brede skildrings lave prestige
har måske til dels været et resultat af de nævnte udgivelsers popularise
rende sigte, men er formentlig dog mere et vidnesbyrd om en opfattelse
gående ud på, at en forsvarlig videnskabelig behandling dækkende så
bredt et spektrum som et lands historie i en længere periode egentlig
ikke var mulig eller i hvert fald først ville blive mulig, når en lang
række dybtgående specialstudier var foretaget.
Med så meget desto større glæde måtte for fire år siden fremkomsten
af Niels Skyum-Nielsens Kvinde og Slave. Danmarks historie uden reJeg retter en hjertelig tak til adjunkt Anders Bøgh for gode råd og kritik.
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touche 3 (1971) hilses, idet bogen klart tilsigter både at give en detaljeret
videnskabelig redegørelse og et nyt syn på Danmarks historie i ældre
middelalder (1085-1250). At bogens store stofmængde og det udførlige
noteapparat ville gøre den uundværlig for alle, som herefter vil beskæf
tige sig nærmere med denne periode, stod med det samme klart, hvor
imod den i flere henseender særegne form, provokerende, indigneret,
uargumenteret, nok kunne spærre for en forståelse af det syn på perio
den, som forfatteren ville fremme. I dag forekommer det mig imidlertid
klart, at man ikke kan læse Skyum-Nielsens forgængere som periodens
historieskrivere, Erik Arup og Hal Koch \ uden at mærke, at de tilhører
en anden tid end Skyum-Nielsen, eller med andre ord, at K vinde og Slave
betegner en tiltrængt modernisering i opfattelsen af ældre dansk middel
alder.
Den lærde - og provokerende - behandling af det betydningsfulde og
store emne indbyder til adskillige overvejelser, som dog her skal be
grænses til en redegørelse for forfatterens opfattelse af samfundsudviklin
gen, herunder især af de forskellige samfundsklasser, kombineret med
nogle metodiske betragtninger vedrørende struktureringen af det omfat
tende stof.

Det vil være hensigtsmæssigt at forudskikke nogle generelle betragt
ninger om dette at skrive Danmarkshistorie, relateret især til ældre mid
delalder og her atter med inddragelse af Kvinde og Slave.
At skrive et lands historie er naturligvis principielt en opgave af sam
me art som fremstillingen af andre mere snævre emners historie. I prak
sis byder imidlertid det omfattende emne på særlige stofudvælgelses- og
struktureringsproblemer.
Med hensyn til stofudvælgelsen gælder, at den politisk-sociale-økonomiske udvikling danner rygraden i fremstillingen af Danmarkshistorien,
men i øvrigt er det forfatterens valg, hvad han vil medtage eller gøre
mest ud af - alt efter hans livsopfattelse, politiske indstilling og per
sonlige jugement. For Arup og Hal Koch var udviklingen af en øvrig
hedsmagt, d. v. s. udviklingen af kongemagt og kirke, det væsentligste
karakteristikum ved Danmark i ældre middelalder. For Skyum-Nielsen
synes derimod afviklingen af slaveriet at være det vigtigste træk, ligesom
han i det hele ønsker forholdet mellem samfundsklasserne sat i cen
trum i skildringen af perioden.
I overensstemmelse med sin opfattelse kan historikeren inddrage stof,
1. I Schultz* Danmarks Historie l (1941) og Politikens Danmarks Historie 111 (1963).
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som måske ellers har været (delvis) negligeret. Arup har fremhævet, at
han i sin Danmarkshistorie har medtaget sygdommenes og »lægeviden
skabens« historie2. Skyum-Nielsen kan siges at fortsætte ad samme vej,
når han (cf. det udmærkede register i Kvinde og Slave) behandler forhold
som alderdomsvilkår, diskriminering, levevilkår, seksuel adfærd, tiggeri
og uddannelse. Man kan være enig eller uenig med forfatteren om alle
disse emners relevans for skildringen af det danske samfunds historie
i ældre middelalder, og især kan man mene, at resultatet er magert,
idet kildematerialet svigter. Men man kan næppe benægte værdien af,
at der her peges på en række hidtil lidet påagtede forhold.
Langt mindre frit stillet er historikeren med hensyn til struktureringen
af stoffet. Han er her bundet af en række videnskabelige krav, eller
krav om ordentligt håndværk, om man vil. Jeg deler op i to punkter:
disponering og begrebsapparat/terminologi.
For disponeringen af det mangeartede stof, som et lands historie
over et længere tidsrum udgør, er der to principielle muligheder. Svarende
til stoffets to dimensioner kan man enten lade en saglig, systematisk
opdeling være det overordnede dispositionsprincip, eller man kan lade
tidsfølgen danne rygraden. Først ud i yderste konsekvens svarer de to
disponeringsformer til henholdsvis leksikonnet og årbogen og vil følgelig
ikke forekomme i en almindelig historisk fremstilling. Alligevel kan det
være af betydning at gøre sig dette klart.
Den stigende vægt, man i dette århundrede har lagt på sociale og
økonomiske forhold, aftegnes i disponeringen af de danmarkshistoriske
fremstillinger. Mens man tidligere kunne nøjes med en strengt kronologisk
skildring af den politiske udvikling, hvortil føjedes enkelte andre afsnit,
faldt fremstillingen af de fleste tidsafsnit i Det danske Folks Historie
(1927-29) (og dermed i Schultz’ D. H.) fra hinanden i selvstændige af
handlinger om indenrigspolitiske, udenrigspolitiske, økonomisk-sociale og
kulturelle forhold. I afsnittet om senmiddelalderen arbejdede C. P. O.
Christiansen imidlertid med en egentlig systematisk disposition3, og få
år forinden havde Arup i sin Danmarkshistorie lanceret den helt mod
satte løsning, hvor det økonomisk-sociale stof integreredes i den politiske
skildring i en stramt kronologisk disposition. Ved redigeringen af Poli
tikens Danmarks Historie blev der øjensynlig lagt vægt på at komme
bort fra den saglige opsplitning af stoffet ved at følge en kronologisk dis
ponering, men i en pædagogisk langt mere vellykket udformning end
2. Se hans redegørelse i Danmarks Historie III (1955), p. 259.
3. En gennemført systematisk disposition dækkende langt større tidsrum er brugt
af P o u l J o h s. J ø r g e n s e n i Dansk Retshistorie (1940).
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Arups, idet en række ikke-politiske forhold blev behandlet samlet. Hal
Kochs afsnit repræsenterer smukt den valgte løsning.
Skyum-Nielsens disponering af Kvinde og Slave er kronologisk, uden
tvivl stærkt påvirket af Arup, hvis system med kapitler og underafsnit
nøje følges.
Som det vil være fremgået af det foregående, er der en række emner,
som kun vanskeligt eller slet ikke lader sig integrere i den kronologisk
fremadskridende skildring. For ældre middelalder gælder det forhold som
bebyggelse, landbrug, kirkebyggeri, byudvikling og til dels også klostre
og udenrigspolitik. At disse emner behandles separat hos såvel Koch som
Arup og Skyum-Nielsen, vil ses blot ved at betragte indholdsfortegnel
serne til deres Danmarkshistorier.
Den kronologiske disposition hos de tre forfattere gælder altså i første
række det centrale politisk-institutionelt-sociale stof, men er som nævnt
langt skarpere gennemført hos Skyum-Nielsen og især Arup end hos
Koch. Redegørelsen for de lange udviklingslinier af institutionel og social
art volder de to førstnævnte, eller i hvert fald deres læsere, store vanske
ligheder. Især er K vinde og Slave svær at læse. Der er meget mere stof
i denne bog end i de to andre, også pr. side, bl. a. har forfatteren øget
med det tidligere nævnte sociale stof om alderdomsvilkår, diskrimine
ring etc. Man kunne herefter have forventet hjælp til læseren til at finde
rundt, men Skyum-Nielsen gør lidet. Registret er ganske vist godt, men
adskillige af overskrifterne er mere journalistisk blikfang end præcist sig
nalerende, og vi får sjældent at vide af forfatteren, hvad det er han gør.
Når bortset fra Forord og Slutord undlader han oftest at præsentere
sine emneområder og problematik, forklare sin disposition, definere sine
begreber og opsummere sine resultater, men nøjes, efter Arups forbillede,
med små spredte opsummerende bemærkninger.
Det andet hovedkrav til stoffets strukturering gælder et gennemtænkt
og konsekvent begrebsapparat og en konsekvent terminologi. Dette er
et helt selvfølgeligt krav i en videnskabelig afhandling omhandlende
mindre emneområder, men gælder naturligvis også for en forsvarlig be
handling af et lands historie.
Ved at navngive sin bog Kvinde og Slave har Skyum-Nielsen markeret,
at han har en anden opfattelse af ældre dansk middelalder end hans to
forgængere Arup og Koch, som benævnte deres fremstillinger henholds
vis Øvrigheden og Konge og Kirke. Hvor hos disse statsmagtens udvikling
stod i centrum, ønsker hin at lægge hovedvægten på de sociale forhold.
I forordet proklamerer Skyum-Nielsen, at han vil skrive »det fortiede
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flertals historie«, skrive om »de utrolig mange fattige, syge, gamle og
svage«. »En ensidig betragtning af fortiden fra mandens synsvinkel
eller fra samfundspyramidens top må være forældet«. Til trods for titel
og forord handler Skyum-Nielsens Danmarkshistorie dog ligesom for
gængernes værker først og fremmest om konge og kirke, høvdinge og
bønder, og den politiske udvikling, herunder udenrigspolitikken, indtager
en fremtrædende plads. Når det proklamerede mål ikke nås, skyldes det
dels, at kildematerialet svigter, dels også, at det er svært at trække for
bindelsen mellem det historieløse flertal og den statshistorie, som trods
alt interesserer forfatteren, endelig vistnok, at forordet ikke skal tages
helt alvorligt.
Allerede en læsning af første afsnit i indledningskapitlet »Ny tid«
sammenholdt med »Slutord« giver da også et andet indtryk af sigtet
med bogen, end forordet gør: Arene 1085-86 markerer et skel. Med be
skyttelsen af de frigivne og fremmede »markerer kongemagten et skifte
fra en eksploiteringsmaksime til en regeringsmaksime som ledetråd for
styret«; med privilegeringen af Lundekirken befinder vi os »i overgangen
fra det olddanske kastesamfund, hvor konge, høvdinge og storbønder på
en ret enkel måde eksploiterede befolkningen, til det gammeldanske privilegiesamfund, der førte udnyttelsen videre under mere komplicerede
former«. Om karakteren af det olddanske samfund hedder det (p. 2):
»Danmark må endnu i 1080’rne have været et samfund, hvor en del
arbejde udførtes af underernærede menneskedyr, af slaver«.
I »Slutord« behandles slaveriets afvikling og de øvrige klassers om
dannelse: »Samfundets blomst skød i vejret, mens den livnærede sig på et
bredere rodnet end før: store og uensartede proletargrupper og en svæk
ket middelklasse«.
Som det vil ses, opererer forfatteren i indledningen med forskellige
samfundstyper og med de sociale gruppers eller klassers stilling i disse.
Hovedmotivet i Kvinde og Slave kan da nok siges at være »det gammel
danske privilegiesamfund«s udvikling med særlig vægt på det politiske
begivenhedsforløb - hvortil kilderne nu engang flyder rigeligst.
Jeg skal i det følgende kritisk redegøre for Skyum-Nielsens skildring
og opfattelse af samfundsudviklingen. Derimod skal jeg ikke i videre
omfang vurdere rigtigheden af hans opfattelse. Der vil blive lagt særlig
vægt på at klargøre opfattelsen af den sociale struktur. Skyum-Nielsen
opererer med flere sociale grupper end hans forgængere, bl. a. som en
følge af bogens større stofrigdom. Den følgende gennemgang vil dog
ikke interessere sig for slaverne og de andre underklasser, idet skildringen
af dem ikke er integreret i den øvrige fremstilling. Skyum-Nielsen opere-
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rer dels med det fra f. eks. Arup kendte ordforråd (bonde)høvdinge,
stormænd, storbønder, bønder etc. Men desuden bruger han begreber som
overklasse, middelklasse og underklasse og tilfører dermed socialproble
matikken et væsentligt nyt aspekt. Det skal imidlertid på forhånd fast
slås, at terminologien i flere henseender hverken er særlig klar eller
konsekvent. Især bemærkes ordet »velhaver«, som bruges temmelig vil
kårligt, oftest nedsættende.
Dispositionsformen i K vinde og Slave, men specielt de manglende ind
føringer, definitioner og opsummeringer betyder, at man for at få fat
på forfatterens opfattelse må følge hans fremstilling nøje fra en ende
af, i hvert fald for den første halvdel af bogen.
Skildringen af den ældste periode (1085-1130) er bygget op over mod
sætningen mellem konge og høvdinge. Knud IV betragtes som repræ
sentanten for en ny tid, men fældes af de godsstærke (bonde)høvdinge,
»de dominerende i landet nu som før« (p. 10), som indsætter de følgende
konger under slagord om frihed og fred og bevarelse af den nedarvede
retsorden. På tingforsamlingerne må høvdingene have domineret, og le
delsen af ledingens skiben lå i hvert fald senere i storbøndemes hænder.
Ved byggeriet af sognekirkerne spillede høvdinge og storbønder en væ
sentlig rolle, og bispestolene blev et mål for ærgerrigheder fra høvdinge
slægterne. I to afsnit modstilles kongens land og høvdingenes land, og der
sammenfattes (p. 42): »Konge og stormænd var nærmest indbyrdes uaf
hængige«. Formuleringen er taget fra Aksel E. Christensens Kongemagt
og Aristokrati 1945, og fremstillingen er i det hele taget stærkt beslægtet
med og vel påvirket af denne bog.
Overklassen udgøres dog ikke blot af høvdingene, men også af de
krigspligtige bønder, som hugger Knud IV ned (p. 11). Dette lille
rigmandsfolk, men ikke det store fattigfolk, tilslutter sig på ledingsstævne
og ting bondehøvdingenes valg af Erik Ejegod (p. 14). De tiendeydende
bønder er sognets velhavere, der kan underholde præst og kirke (p. 24f
og 30), de er de små kapitalejere, storbønderne og høvdingene de store
kapitalejere (p. 30).
Modpolen til denne overklasse udgøres af de fattige og sultende menne
skehobe, det virkelige folk. Skyum-Nielsen stiller sig således klart i oppo
sition til Arup og Koch, som identificerer bønderne med folket (p. 2).
Så vidt er Skyum-Nielsens tankegang klar, men vanskelig at uddrage
af teksten, også selv om man tager registret til hjælp. Vedrørende konge
magten (centralmagten) i samme periode mener forfatteren, så vidt jeg
kan forstå, at den er i vækst eller i hvert fald forsøger at gribe ind på

248

Erik Ulsig

flere områder, dvs. at han tilslutter sig Arups og Kochs hovedtese om
den voksende øvrighedsmagt. Ud fra 1085-gavebrevet betones kongens
ret omfattende øvrighedsbeføjelser (p. 1 og 7f), og Knuds lovgivning
til fordel for de frigivne slaver og de fremmede markerer et skifte i
samfundets og kongemagtens karakter, »fra en eksploiteringsmaksime
til en regeringsmaksime som ledetråd for styret« (p. 1). Knud støtter
sig i sin politik på de gejstlige, som han privilegerer stærkt, men det be
tones her og bogen igennem, at de gejstlige er aldeles afhængige af
kongemagten. Under kong Niels gives, ligesom i Arups Danmarks H i
storie, en skildring af det begyndende administrationsapparat, »familiekla
nen blev i snævrere forstand, hirden i videre, kim og kærne for rigs- og
lokalstyre« (p. 43).
Hvis ovenstående redegørelse for Skyum-Nielsens opfattelse af det
danske samfund i tiden 1085-1130 sammenholdes med ældre forskeres,
ses det, at han konsekvent reducerer kirkens rolle i forhold til Arups
og Kochs opfattelse, endvidere at han stærkt fremhæver eksistensen af
den af de samme forfattere nærmest glemte underklasse. På linie med
Aksel E. Christensen fremhæves, at kongemagtens modstandere var
bondehøvdingene. Derimod er det vanskeligt at få fat på, hvordan bønderne
egentlig opfattes; når de betegnes som velhavere og overklasse, er det så
blot en ugennemtænkt refleks af, at de ønskes modstillet underklassen,
eller er opfattelsen virkelig den, at deres kår og interesser var sammen
faldende med høvdingenes? Hvis det sidste er tilfældet, forekommer det
mig, at man enten må opfatte høvdingene som blot storbønder, eller også
må man opfatte de almindelige bønder som en væsentlig jordrigere klas
se end senere tiders bønder. Hvad Skyum-Nielsen mener om dette cen
trale forhold, kan man imidlertid ikke vide, fordi fremstillingsformen
i Kvinde og Slave ikke giver plads for problemdiskussion. Indtil videre
står man sig nu nok ved at fastholde Arups skel mellem høvding og bonde
og bedst i den af Aksel E. Christensen skærpede form 3a.
Hvem, hvilke grupper eller klasser, stod bag kongemagten? Skyum-Niel
sen påpeger allerede s. 2, henvisende til Arup, at kongen var en art
opnævner for centralmagten. Men han er ikke gået det skridt videre,
at han har spurgt, hvis interesser denne centralmagt repræsenterede. Det
forekommer mig, at spørgsmålet måtte rejse sig med så meget større
styrke for forfatteren, efter at han har forkastet Arups og Kochs tese
om kirkens store betydning for kongemagtens udvikling og heller ingen
hensyn tager til deres tese om to partier, som hver ønskede at bruge
kongemagten på deres vis. Hvis Skyum-Nielsen (og Aksel E. Christensen)
har ret i, at der bestod et afgørende modsætningsforhold mellem konge
3a. Se Kongemagt og Aristokrati, p. 21.
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og bondehøvdinge, tvinges man til at forestille sig i hvert fald en vis vel
vilje over for kongemagten hos de jævne bønder, dvs. hos den middel
klasse, hvis eksistens Skyum-Nielsen ikke regner med. Dette er Andreas
Holmsens tese for Norges historie i den samme periode. At kildemateria
let er så ringe, at enhver konklusion har karakter af rent hypotetisk kon
struktion, kan ikke fritage forfatteren for at nævne problematikken uanset
den valgte fremstillingsform.
Ved skildringen af den følgende periode, borgerkrigenes tid 1131-57,
indføres et par nye momenter. Det nævnes, at på kong Niels’ side i sla
get ved Fodevig kæmpede ledingsbønderne, og at Eriks sejr muligvis blev
udnyttet til at vælte nye byrder over på disse. Den beredne styrke af
styresmænd, hirdmænd og høvdinge kom efterhånden til at udgøre hæ
rens egentlige kampkraft (p. 78f). På side 133 dukker endelig en defi
nition på samfundsklasserne op, underklasserne: de som hverken ejede
eller lejede jord og ej heller magtede håndværk eller købmandsskab,
middelklassen: købmænd, håndværkere og små ejere og lejere af jord.
De givne definitioner forekommer rimelige, idet man dog kunne have
ønsket sig en nærmere forklaring på, hvad der forstås ved små ejere af
jord. Det vil imidlertid ses, at opfattelsen af bondebegrebet er ændret i
forhold til den forrige periode. Nu optræder Arups jævne bønder, trykket
af de store i samfundet. Idet jeg går ud fra, at den ændrede placering
af småbønderne er tilsigtet, er spørgsmålet, hvad forfatteren ser som bag
grund for denne udvikling. Formentlig tænker han her især på udviklin
gen henimod dannelsen af en herremandsstand. Under skildringen af
kong Niels’ styre anføres, at unge høvdingesønner søgte ind i kongens
hird, hvor de dog på en måde blev gidsler for de stridige storslægter
(p. 43), og om de storbønder, som ledede herredets ting og militærorganisa
tion, anføres, at de lejlighedsvis kunne være kongens mænd (p. 42).
Som nævnt ovenfor påpeges for tiden efter 1134 rytteriets udvikling.
Et tredje træk er Erik Lams overladelse af kongsgods og kongsindtægter
til stormænd imod krigstjeneste (p. 78 og 84).
Borgerkrigen 1131-34 opfattes som bl. a. en krig mellem de forskel
lige landsdeles stormænd om rigets poster og indtægter (p. 144). Efter
sejren 1134 besatte de ledende stormænd bispesæderne med deres kandi
dater. I 1146 søgte de jyske høvdinge at sprænge sig vej frem til magten
ved valget af Knud Magnussen på Viborg landsting. De skånske stor
mænd svarede med valget af Erik Emunes søn Sven. Efter 1157 var ho
vedvægten imidlertid forskudt til Sjælland, og Skjalmslægten kunne rive
til sig, som den lystede.
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Det synes således af skildringen at fremgå, at forfatteren regner med
et rigsomfattende administrationsapparat, verdsligt og gejstligt, tilstrække
ligt betydningsfuldt til at rigets stormænd ved hjælp af dette kunne skaffe
sig indtægter og indflydelse. Hvis han som konsekvens heraf regner med
en svækket position for bønderne, er det naturligt. I Skåne rejste ledingsbønderne sig mod øgede krav fra kong Svens ombudsmænd (p. 141, cf.
142).
I definitionen af middelklassen anførtes, at denne også omfattede
lejere af jord. Forfatteren forestiller sig vistnok først og fremmest, at
fæstere opstod ved kolonisation på kongens eller storbondens udyrkede
jord (p. 101 og 104).
Den her givne redegørelse for Skyum-Nielsens opfattelse er muligvis
mere min fortolkning af det af ham fremlagte materiale, end det er hans
fortolkning. Når forfatteren i 1086 betegner ledingsbønder som overklas
se, ja endda indrangerer dem under de højbårne (!) i modsætning til al
muen, men i 1134 taler om ledingsbønderne, som der væltedes nye byr
der over på, idet de forpligtedes til at transportere heste for styresmænd,
hirdmænd og høvdinge, kan læseren ikke med sikkerhed vide, om for
fatteren mener, der er sket en udvikling, eller om hans terminologi blot
er inkonsistent. Snarest er der dog tale om et både og.
Skyum-Nielsens opfattelse af hovedtrækkene i samfundsudviklingen i
Valdemars tiden er klart markeret. Efter borgerkrigen var kongemagten
tilstrækkelig styrket til, at stormændene »ikke længere kunne spille land
om Danmark som sådan, men nok om de besejredes poster og døds
boer«. »Da magtforbundet fra 1157 fik lov at bestå«, viste virkningerne
sig efterhånden i form af forøgede kongelige prærogativer og indtægter
(p. 145). Den regerende kreds af stormænd, som »machinerede med
kongedømmets magtmidler og eksploiterede de lavere lag« (p. 174), holdt
med held andre stormandskredse, herunder andre linier af kongehuset,
ude fra magten. Borgbyggeriet, oprindelig først og fremmest et værn
udadtil, var med til at sikre den regerende overklasses rådighed over
samfundets produktionsoverskud (p. 152). De skånske rejsningers fallit
1180-82 etablerede blot det kongelige og kirkelige på vold byggede
magtapparat endnu dybere (p. 211). Den bærende bjælke i Valdemarstidens samfund blev det harmonifyldte samarbejde, den politiske forstå
else mellem konger og stormænd, enten de nu var verdslige eller gejst
lige (p. 279 og 292). »Det kan tilsyneladende bedst forklares ved, at
der har været et voksende produktionsoverskud fra de arbejdende klas
ser« (p. 292).
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Klarheden udstrækker sig desværre heller ikke her til den nærmere
skildring af den sociale struktur. Når bønderne omtales i relation til stor
mændene, specielt i militær henseende, betones afstanden. Stormænd og
ledingsbønder gik på Vendertogt sammen (p. 151), men »der blev et
stadigt dybere skel mellem det almindelige ledingsopbud og stormændenes fremmøde i fuld våbenstyrke« (p. 157). For bønder og fattig
folk blev borgbyggeriet, da først Venderfaren var afværget, mest til
besvær (p. 162). Ved gennemgangen af retssystemet, således som det
fremgår af Skånske Lov, tildeler forfatteren naturligvis, ved siden af
konge og ærkebisp, de retskyndige storbønder på tinge indflydelse, men
han tilføjer: »Tingbøndernes deltagelse har vel heller ikke været aldeles
illusorisk« (p. 257).
I andre sammenhænge betegnes bønderne derimod stadig som velhaver
ne. Det var velhaverne, de korndyrkende og tiendeydende bønder, som
afsluttede de sjællandske og skånske kirkekontrakter 1171. I 1180 op
fattede de velhavende korndyrkere imidlertid den forhøjede bispetiende
som bondefjendsk og gjorde oprør; de fik støtte både af stormænd og
fattige (p. 209f). Stormændene faldt dog fra, efter at de var blevet ud
sat for folkelige straffeaktioner, og »almuen har aldrig senere dristet
sig ...« (Saxocitat). Hvorvidt almuen går på bønderne eller de fattige,
der fulgte bønderne, og hvorvidt forfatteren overhovedet vil stå inde for
dette Saxoudtryk, kan ikke afgøres.
Den fluktuerende karakter af Skyum-Nielsens bondebegreb, alt efter
hvilken sammenhæng bønderne optræder i, gør som før nævnt, at det er
meget vanskeligt at opfatte ændringer i klassens karakter. Sammenholdes
bondebegrebet med den opstillede klassedeling, fremgår det desværre
klart, at forfatteren ikke har tænkt sig ordentligt om:
Som anført ovenfor henføres de små ejere af jord p. 133 til mid
delklassen. P. 260 anbringes »selvejerne« derimod meget præcist i »den
lavere overklasse«, en placering som stemmer med karakteristikken p.
270 af bønder og storbønder som »de herskende klasser«. I skildringen af
socialstrukturen o. 1250 hedder det endelig, at middelklassen svækkedes,
idet »de små selvejere« forvandles til landboer (p. 329).
At definitionen af bondebegrebet er uklar, hænger formentlig til dels
sammen med forfatterens inkonsekvente brug af ordet bonde. Tilsynela
dende uden at tænke over det bruger han i forskellige sammenhænge or
det med vidt forskellig betydning. Accepteres kan vel ordet brugt som
erhvervsbetegnelse, som når der tales om bøndernes kål- og abildgårde
(p. 106), om bondegårdens forskellige bygninger (p. 108) eller om bonde-
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liv (p. 247f). Men misvisende er modstillingen af godsejerens og hans
bønders handel på by torvet (p. 111); en kapiteloverskrift som »borger
og bonde« dækkende forhold i by og på land o. 1200; en karakteri
stik af Valdemarstidens samfund, hvor det hedder: »hvor meget kan
der hentes hos borger og bonde, og hvorledes skal dette overskud for
deles mellem de højstbegunstigede?« (p. 301). Mest ejendommelig er en
oplysning om, at for »ufri bondesønner« var der næppe plads i cistercienserklostrene (p. 121).
Den fluktuerende sociale terminologi og den uklare opfattelse af den
sociale struktur gælder også skildringen af overklassen; de væsentligste
uklarheder skal påpeges. Det øverste samfundslag udgøres af (bonde)høvdingene eller stormændene. Det ser ud til, at termen høvdinge fore
trækkes, når denne overklasses selvstændighed i forhold til kongemagten
ønskes betonet, dvs. at termen især bruges for tiden før 1134 (1157).
Det næste sociale lag skulle vel være storbønderne. Brugen af dette ord
er imidlertid så vilkårlig, at jeg ikke tør afgøre, om forfatterens hoved
synspunkt er, at storbønderne udgjorde en egen social gruppe, eller om
han blot betragter dem som en mindre udgave af høvdingene. I mange
tilfælde nævnes storbønder og høvdinge som nærmest synonyme begreber,
og i registret henvises der under storbønder til høvdinge. Imidlertid an
fører registret dog seks specificerede sidehenvisninger under ordet stor
bonde. De to af dem er helt tilfældige, én vedrører oversættelsen af
Roskildekrønikens bondones, men de tre sidste henviser til væsentlige
forhold: ting og skiben lededes af lokale storbønder (p. 42); på landstinget
i Lund kunne loven fortolkes af retskyndige storbønder (p. 257); herremændene var storbønder, hvis krigstjeneste var uundværlig (p. 316). På dis
se tre steder indkredses et storbondebegreb forskelligt fra høvdingebe
grebet.
Blandt det øvrige ordforråd dækkende overklassen skal nævnes po
tentater, velhavere og klaner.
Ved skildringen af underklassen løber forfatteren ikke ind i de samme
terminologiske og begrebsmæssige vanskeligheder. Det hænger sammen
med, at skildringen er langt mindre omfattende og ikke er integreret
i den almindelige fremstilling. Som et eksempel kan nævnes gårdsæderne,
om hvilke følgende oplysninger gives: de nævnes første gang 1222 (mansiolus) (p. 248), var vel ofte forhenværende slaver (p. 260 og 327),
ses i Kong Valdemars Jordebog pålagt skat og indtog vel samme stilling
som de i Hallandslisten ibid, nævnte jævne indbyggere (p. 328). Af
sammenhængen alle fire steder, hvor de nævnes, ses, at forfatteren pla
cerer dem socialt mellem inderster og landboer.

Omkring Niels Skyum-Nielsens »Kvinde og Slave

253

Større vanskelighed volder skildringen af slaveriet, som jo er et
kardinalpunkt for bogen. Kildematerialet er som bekendt svagt, især til
slaveriets omfang. Skyum-Nielsen plæderer, så godt det nu kan lade sig
gøre, for slaveriets betydningsfuldhed. Hans vigtigste bemærkninger er
følgende: »Danmark må endnu i 1080’rne have været et samfund, hvor
en del arbejde udførtes af underernærede menneskedyr, af slaver« (p. 2).
I en sammenfatning af samfundsmodellen i det 12. årh. karakteriseres
Danmark som »et slavesamfund, om end under afvikling« (p. 100), men
»kilderne tvinger blikket væk fra de slaver og frigivne, der langsomt sled
sig i vejret« (p. 211). Dog »slavesystemet var under sprængning« (p. 259).
Slaveriet afvikledes, dels ved kirkens hjælp, dels som et resultat af sla
vernes krav og dels som en følge af den økonomiske udvikling, idet de
frigivne gled ind i de forskellige proletargrupper fra tiggere til inderster,
nogle som gårdsæder (p. 327). Forfatteren tager ikke nærmere stilling til,
hvorvidt frigivne også er gledet ind i mellemklassen som bryder og land
boer.

Skyum-Nielsens opfattelse af samfundsudviklingen kan sammenfattes så
ledes: Den o. 1085 talrige slaveklasse omdannedes i løbet af perioden
til forskellige proletargrupper. Kongemagten var i periodens begyndelse
i konflikt med bondehøvdingene, men efterhånden, især efter 1157, gik
disse i kongens tjeneste, hjalp med til opbygningen af det kongelige
magtapparat og fik dermed del i de kongelige indtægter. De små bønder
måtte betale for denne udvikling, men i øvrigt var landet takket være
en almindelig produktionsfremgang i stand til at underholde en talrigere
og mere krævende overklasse end tidligere. - Bisperne udgjorde ingen
selvstændig magtfaktor, men var aldeles afhængige af kongemagten.
Det er en opfattelse, som formentlig de fleste historikere kan tilslutte
sig. Flere af udviklingstrækkene er indiskutable, opfattelsen af kirkens
rolle er forfriskende ny, mens konceptionen om Danmark som et slave
samfund i det 11. årh. naturligvis er et postulat, men det er tidligere
forfatteres opfattelse også.
Det må imidlertid stærkt beklages, at beskrivelsen af flere sociale
grupper ikke er gennemført med konsekvens.
Min her givne redegørelse har haft form af en sammenhængende frem
stilling og har dermed ligget meget langt fra Skyum-Nielsens form. Den
har kun kunnet etableres ved en sammenkædning af mere eller mindre
direkte citater, fordi fremstillingen i K vinde og Slave er kasuistisk uden
ræsonnerende afsnit og derfor ikke med nogen større sikkerhed kan
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sammentrækkes til et referat. Det er imidlertid væsentligt at påpege, at
citaterne dækker to arter af formuleringer hos forfatteren:
1. Resumerende bemærkninger, ofte af prægnant form, som tidligere
nævnt forfatterens eneste hjælp til læseren til at holde sammen på
stoffet. Eks.: De dominerende i landet var, nu som før, de godsstær
ke høvdinge (p. 10).
2. Konkrete oplysninger om enkeltforhold. Eks.: Efter den bedste kilde
huggedes kongen ned af de krigspligtige bønder, altså af overklasse
folk (p. 11).
Forfatterens resumerende bemærkninger angår samfundets alminde
lige udvikling, herunder forholdet mellem kongemagt og stormænd, samt
slaveriets afvikling, hvorimod egentlige resumeringer om bønderne kun fin
des i Slutord, hvor det siges, at middelklassen svækkedes. De af mig
fremfundne oplysninger om bondeklassen, middelklassen, i Kvinde og
Slave vedrører følgelig en række enkeltsituationer eller -forhold, og det
er som påvist ikke lykkedes forfatteren at nå til en samlet konsekvent
opfattelse. De manglende resumeringer viser, at han heller ikke har for
søgt herpå, men har søgt at løse problemerne hen ad vejen, som det nu
kunne falde. Den oftnævnte første definition af under- og middelklasserne
p. 133 findes således i et afsnit om tonsur og pjalter. Intet under, at
denne definition ikke senere kan overholdes.
Den manglende konsekvens i beskrivelsen af den sociale struktur må
således tages som udtryk for en manglende problemformulering. Det her
fremførte er imidlertid så langt fra enestående træk. Forfatterens glæde
ved stoffet og hans store lærdom giver sig desværre udslag i, at bogen
vrimler med oplysninger, som i den større sammenhæng er ligegyldige.
Særligt bemærkes hele kapitler, som er overflødige, f. eks. »Smertensbørn og Hjertensbørn« omhandlende Valdemar Knudsen, Ingeborg, Ab
bed Vilhelm, Sunesønnerne og Ærkebisp Anders. Kapitaloverskriften an
giver i sig selv besværet med at få bragt dette stof sammen. Til gengæld
er enkelte væsentlige forhold ikke behandlet. Vi får intet nærmere at vide
om bebyggelsens karakter, intet om landsbysystemet.
Heller ikke stofudvælgelsen er således styret af en gennemtænkt pro
blemformulering, men synes bl. a. at afhænge af en tilbøjelighed hos
forfatteren til at ville udnytte hele det foreliggende skriftlige kildemate
riale, uanset om han er i stand til at argumentere for de uddragne
oplysningers relevans for fremstillingen.
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En nærlæsning af de to første kapitler vil demonstrere, hvor tæt frem
stillingen er bundet til det skriftlige kildemateriale:
Det første kapitel »Ny tid« begynder med afsnittet »Epoken«. Ho
vedargumentet for at påbegynde skildringen i 1085 er eksistensen af det
første i Danmark udstedte bevarede diplom fra samme år. De to første
kapitler præsenterer sig med deres titler »Ny tid« og »Reaktionen« som
en ouverture til bogen. Med udgangspunkt i Ælnods oplysninger om
Knud IV’s lovgivning og i kongens gavebrev til Lundekirken præsenteres
den ny tid, repræsenteret ved kongemagt og kirke. De enkelte afsnit i
kap. 1 betegnes: Epoken, De frigivne og frikøbte, De fremmede, De ny
rige, De nyprivilegerede samt Inderkredsen. Overskrifterne markerer
klart forfatterens intentioner, men det er kendetegnende for stil og
disposition, at de er anvendt med ringe præcision. Umiddelbart opfattes
de nævnte overskrifter således, at der er tale om fire befolkningsgrupper
(foruden den regerende inderkreds), men det viser sig, at de ny-rige og
de nyprivilegerede er identiske, nemlig lig Lundekirkens gejstlige. Og så
handler de to afsnit for øvrigt mere om kongemagten end om kirken.
Det første emne, der tages op, er de frigivne og frikøbte slaver. Knud
IV prises for sin lovgivning, hvorved forfatteren stiller sig i klar mod
sætning til Arup og Koch m. fl., som »identificerer bønderne med
folket«. Fra spredte kilder vedføjes oplysninger om, hvordan man i øvrigt
må forestille sig slavernes stilling på det tidspunkt. På tilsvarende vis
behandles de fremmedes stilling. Med beskrivelsen af de diskriminerede
grupper har forfatteren på samme tid præsenteret et hovedmotiv i sin
bog og indvarslet »ny tid«, den udvikling han vil skildre.
En nærmere betragtning af de tre næste afsnit indeholdende stof om
kirke og konge viser, at de ikke, som man måtte forvente, udgør en præ
sentation af et andet hovedmotiv i Skyum-Nielsens Danmarkshistorie,
f. eks. øvrighedsmotivet eller forholdet kirke-konge, men simpelthen består
i en analyse af 1085-gavebrevet. Ganske vist indeholder analysen både
oplysninger og principielle bemærkninger om hine to forhold, men der er
primært ganske klart tale om en kildeanalyse, hvilket er noget andet
end en fremstilling af Danmarks historie. Jeg skal ikke benægte, at en
analyse af 1085-brevet er en nødvendig forudsætning for at skrive
periodens historie, men hvis man vil lade kildeanalysen træde i stedet
for skildringen, må det klart påpeges, hvad det er man gør.
Afsnittet De ny-rige indeholder en omtale af, hvor omfattende jorder
Lundekirken modtog fra kongen, og hvordan kongen var kommet i be
siddelse af dem. Hertil føjes oplysninger (realkommentarer) om, hvordan
kirken benyttede den kongelige gave, og en analyse af, hvem der be-
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styrede det kongelige gods. Afsnittet De ny privilegerede behandler de
kongelige rettigheder, som til dels blev overdraget til kirken, og slutter med
en karakteristik af kongemagten på grundlag af brevet. Med afsnittet
Inderkredsen er forfatteren nået til de oplysninger, som kan uddrages
af de dele af brevet, som ikke udgør dispositio, f. eks. vedrørende
kongens titel, vidnernes herkomst og stilling, Knuds respekt for kirken
sammenlignet med kong Niels’ samt finkulturen i Danmark. Der sluttes
med en beskrivelse af beseglingen. - Udeladt er en analyse af, hvad
stednavnene i brevet kan oplyse, og specielt hvad vi får at vide om
købstæder og herreder. Disse udeladelser er næppe nogen tilfældighed,
men hænger sammen med, at vi her bevæger os ud på områder, hvor
Skyum-Nielsen naturligt foretrækker at bygge på andre forskere. Fak
tisk nævnes brevets oplysninger om herredsinddelingen p. 40, om end
med fejlagtig fortolkning 4.
Betragtningen af de tre afsnit (nr. 4-6) med de vildledende over
skrifter viser, at fremstillingen kun tilsyneladende styres af den pro
blemstilling, som indledningsafsnittet og overskrifterne angiver. I stedet
for at være problemstyret bliver fremstillingen kildestyret.
Dansk historieforskning, og måske ikke mindst middelalderforskningen,
stiller store krav til dokumentation. Det skriftlige kildemateriale til ældre
dansk middelalder er karakteriseret ved at være yderst sparsomt og
samtidigt vanskeligt tolkeligt. Ingen kender i dag dette materiale bedre
end Niels Skyum-Nielsen. En central del af det, diplomerne, har han
selv udgivet eller er i færd med at udgive. At han nu har dokumenteret
sin fremstilling af periodens historie næsten linie for linie med henvisnin
ger til kilder og speciallitteratur, er af overordentlig værdi for alle, som
arbejder med dansk middelalder. Man bemærker de mange oplysnin
ger afvundet helgenlitteraturen og f. eks. hans udmøntning af artikler
i Kulturhistorisk L eksikon 5.
Skyum-Nielsens bog er således en lærd og en nyttig bog. Den er også
i flere henseender en væsentlig fremstilling af ældre dansk middelalder.
4. Diplomet nævner ikke, i modsætning til hvad der oplyses i Kvinde og Slave, her
reder i Skåne. For skovbygden anføres derimod to landskabs- eller bygdenavne,
Gærds og Gøngebo, cf. i øvrigt A k s e l E. C h r i s t e n s e n : Vikingetidens
Danmark, p. 77 og 86 ff.
5. Som et smukt eksempel kan nævnes oplysningen p. 97 om, at en fjerdedel af de
i Lundenekrologiet anførte personer var kvinder. Oplysningen er taget fra Kr.
Halds artikel om personnavne, KL XIII, 221. - Til gengæld kan Skyum-Nielsen,
p. 26, med Kr. Hald (Kl XVI, 387) undre sig over, at så få sogne har fået navn
efter herregårde. Der er intet mærkeligt heri, eftersom herregårde ikke eksiste
rede i 11.-12. årh.
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Den bringer et nyt syn på perioden. Hvor fremstillingerne fra Arup i 1925
til Hal Koch i 1963 er centreret om øvrighedsmagtens udvikling, tildeles
nu de sociale forhold en hovedrolle, og uanset de mange indvendinger,
som kan rettes mod Kvinde og Slave netop på dette punkt, lykkes det for
forfatteren at give os et andet, mere moderne og til dels rigtigere ind
tryk af det danske samfund.
Det er imidlertid min opfattelse, at Skyum-Nielsens store kendskab til
materialet og hans krav til sig selv om dokumentation ikke har været
nogen ubetinget fordel for ham, da han skulle skrive periodens historie;
at den store stofmængde og arbejdet med løsningen af de mange vanske
lige kildeproblemer har medført, at han ikke har skænket problem
formuleringen og struktureringen af fremstillingen tilstrækkelig opmærk
somhed. En hæmsko har yderligere den kronologiske disposition været,
flere steder får fremstillingen i betænkelig grad karakter af en fremlæg
ning af data, kronologisk ordnet. Hvis Skyum-Nielsen i sin kronologiske
disponering er påvirket af Arup, har han overset, hvor skarpt denne pro
blemstyrer sin fremstilling i den kronologiske ramme.
Den her fremførte kritik betyder ikke et krav om, at alle sider af
Danmarkshistorien skal integreres i én filosofisk problemstilling. Forfatte
ren har imidlertid selv i indledningsafsnittet antydet, at tiden o. 1085
danner overgangen mellem to samfundssystemer: et kastesamfund (dvs.
med slaver) afløses efterhånden af et privilegiesamfund, og læseren må
følgelig forvente en konsistent redegørelse for udviklingen af den ny
samfundsform eller i hvert fald en klar opfattelse af både det ny og det
gamle samfunds karakteristika. På en række områder er samfundsforhol
dene og disses omdannelse klart opfattet i Kvinde og Slave. Det gælder
kirkens forhold til konge og verdslige stormænd, udviklingen i forholdet
mellem konge og stormænd samt slaveriet og dets afvikling. Og i flere
henseender har forfatteren nyformuleret problemstillinger. Bemærkes skal
her den konsekvente anvendelse af ordet slave for kildernes træl og vil
jen til at anskue samfundet ud fra en opdeling i økonomiske klasser. Der
imod er, som fremhævet, opfattelsen af bondebegrebet og bondeklassen
uklar og ugennemtænkt.
Hvad Skyum-Nielsen kalder det olddanske kastesamfund, fordi ho
vedvægten lægges på skellet mellem frie og slaver, karakteriseres af an
dre historikere som et bondesamfund. I opfattelsen af dette gør der sig
dog væsentlige forskelle gældende. Arup og Koch betragtede det som
først og fremmest bestående af jævne landsbybønder, som styrede sig
selv på tinge, hvorimod Aksel E. Christensen kraftigt har fremhævet
forskellen mellem de små og de store bønder (Kongemagt og Aristo-
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krati, 1945). Denne opfattelse har i stigende grad præget forskningen,
også Hal Kochs seneste arbejde {Politikens Danmarks Historie III,

1963), og har uden tvivl bidraget til Skyum-Nielsens stærke pointering af
bondehøvdingenes og storbøndernes rolle o. 1100.
Uanset nuancer i opfattelsen af forholdet mellem høvdinge, bønder
og slaver i det olddanske samfund kan dette karakteriseres negativt ved
fraværet af en række middelalderlige institutioner. Først i ældre middel
alder etableredes efter europæisk forbillede en egentlig statsmagt med et
udbygget administrationsapparat og faste skatteindtægter. Samtidig skabtes
en privilegeret gejstlig og verdslig overklasse, mens de bønder, som
ikke indgik i den nye overklasse, reduceredes til kongens og kirkens
skatteydende undersåtter. Fra bondesamfund til middelalderstat, således
udtrykt af Hal Koch i 1963.
Naturligvis hvilede Valdemarernes stat, således som det fremhæves
i Kvinde og Slave, på udnyttelse af underklassen. Men det ny, det som
adskilte den fra vikingetidens samfund, så vidt vi da overhovedet ken
der dette, var modsætningen mellem den privilegerede overklasse, som
administrerede staten, og den afgiftsydende mellemklasse af jævne bøn
der, dvs. det nye var etableringen af en feudal stat - ordet feudal taget i
dets noget videre betydning.
Det var en kolossal omvæltning, der skete i det 12. årh. i Danmark.
Hvor befolkningen i ældre tid kun havde haft meget begrænsede plig
ter over for kongemagten, pålagdes den nu skattebyrder til konge og
kirke, som ifølge svensk-dansk forskning var af et enormt omfang, alene
for kongeskatternes vedkommende på niveau med landgilden i det 15.
årh.c. Det må være den fremtidige forsknings opgave at søge at forklare
dette billede eller/og at modificere det. Her byder Aksel E. Christensens
på Trelleborgene baserede opfattelse af en stærk vikingetidskongemagt en
mulighed for at antage, at bøndernes byrder i vikingetiden reelt ikke har
været helt ubetydelige, bestående af arbejdspligt og provianteringspligt.
Hvad angår skatterne i Valdemarstiden, skal siges, at den højeste af de
foreslåede takster simpelthen er usandsynlig. Men uanset mulighederne
for at vurdere bøndernes skattebyrder noget lavere og deres forpligtelser
i tiden før 1100 noget højere skal det fremhæves, at der i Danmark i det
12. årh. udvikledes en kongemagt og skabtes privilegerede stænder, som
hvilede økonomisk og socialt tungt på de små fribønder.
6.Nemlig 1 el. 2 mr. sølv pr. havne; denne formentlig svarende til I-P/2 mr. sjæl
landsk skyldjord, dvs. ca. 4 gårde. Dette giver V2 el. 1 mr. korn pr. havne, IV2
el. 3 pd. korn pr. gård (se Kulturhistorisk Leksikon under hamna, leidang m. v.
samt Kvinde og Slave, p. 303).

Regeringskriser og forsvarslove
1908 og 1910
C. W. Ahlefeldt-Laurvigs optegnelser 1910
Ved Karen Marie Olsen
Efter greve Kai F. S. Ahlefeldt-Laurvigs død i 1973 afleveredes til
Rigsarkivet to hidtil ukendte optegnelser af hans far udenrigsmi
nister C. W. Ahlefeldt-Laurvig. 1 den ene vurderes sammenhængen
mellem det første ministerium Neergaards fald i 1909 og forsvars
lovenes endelige udformning. Den anden vedrører planer om ud
skiftning af ministeriet Zahle i 1910 til fordel for et mere forsvars
venligt ministerium. Optegnelserne, der meddeles af arkivar, cand.
mag. Karen Marie Olsen, kan sammenholdes med professor, dr.
phil. Tage Kaarsteds artikel: Frederik 8. og dannelsen af ministeriet
Holstein-Ledreborg i 1909 (Historie. Ny række 8, 1968-70, s. 486497), Admiral Andreas du Piessis de Richelieu og regeringsdan
nelsen i 1909 ved Johannes Lehmann (Historie. Ny række 9, 197072, s. 292-295) og Troels Fink: Spillet om dansk Neutralitet 190509, 1959.

Da den forhenværende udenrigsminister, greve C. W. Ahlefeldt-Laurvig
døde i 1923, efterlod han sig to optegnelser vedrørende dramatiske begi
venheder i dansk politik, som han selv havde været direkte involveret i.
Den første optegnelse, der har karakter af en historisk redegørelse, har
titlen: Ministeriet Neergaards dannelse og forsvarslove. Det andet notat
er en dagbogsoptegnelse, nedskrevet dagen efter den refererede episode,
som Ahlefeldt-Laurvig karakteriserer som: Planer om ved direkte ind
greb fra kongemagtens side at styrte det første radikale ministerium.
Begge optegnelser lå ved Ahlefeldt-Laurvigs død i en forseglet kuvert
med påskrift af hans hånd om, at de på et nærmere angivet tidspunkt
skulle overgives til Rigsarkivet, hvilket skete i 1974. Det må formodes, at
Ahlefeldt-Laurvig selv har ønsket, at hans optegnelser skulle blive
kendt af en større kreds og indgå som en faktor ved eftertidens bedøm
melse af forholdene inden for dansk politik i de bevægede år 1908-10.
Carl William Ahlefeldt-Laurvig kom først ved sin optagelse i mi
nisteriet Neergaard 1908 ind i aktiv politik. Han tilhørte en af landets
ældste godsejerslægter og fik tidligt overdraget godset Eriksholm ved
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Holbæk. Han tog eksamen som cand. polit, i 1883 og gik derefter ind i
udenrigstjenesten. 1897 blev han gesandt i Wien, en post, der ifølge hans
eget udsagn ikke krævede nogen større indsats, og som derfor næppe
kan have tilfredsstillet den virketrang, der synes at have været karakte
ristisk for ham. Den blev der derimod god brug for, da han i 1906
midlertidig blev kaldt hjem for at indtræde som medlem af en kom
mission, der skulle give forslag til en omorganisering af Udenrigsmini
steriet. Allerede i det forberedende udvalg gjorde han sig stærkt gæl
dende, og hans synspunkter blev i mange henseender afgørende for kom
missionens betænkning. Den blev afgivet d. 21. december 1907, og
Ahlefeldt-Laurvig rejste igen tilbage til »det uvirksomme liv ved et min
dre gesandtskab«. Tanken om at overtage udenrigsministerposten må på
denne baggrund have forekommet ham tillokkende. De faglige pro
blemer kendte han til bunds af egen erfaring og fra sin medvirken i
kommissionen, og muligheden for selv at komme til at føre kommissio
nens betænkning ud i livet må have tiltalt ham. Politisk identificerede
han sig med Venstre, og han var helt på linie med konseilspræsidenten i sit syn på den kommende nye forsvarsordning, specielt vedrø
rende befæstningen af København. Afgørende for ham var en ordning,
der gav Danmark muligheder for en velafbalanceret neutralitetspolitik.
Inden sin accept af ministerposten sikrede Ahlefeldt-Laurvig sig derfor,
via departementschef i Forsvarsministeriet L. C. F. Lütken, at den tid
ligere regering ikke med andre lande havde truffet aftaler, der kunne
få indflydelse på forsvarets indretning.
Niels Neergaards første ministerium blev nedsat d. 12. oktober 1908,
efter at ministeriet J. C. Christensen var demissioneret som følge af Albertiskandalen. Af de 10 ministre repræsenterede 4 Venstrereformpartiet,
nemlig landbrugsminister Anders Nielsen, justitsminister Svend Høgsbro,
kulturminister Enevold Sørensen og minister for offentlige arbejder Jens
Jensen-Sønderup. Indenrigsminister Klaus Berntsen tilhørte Neergaards
moderate gruppe, mens finansminister Charles Brun og ministeren for
det nyoprettede ministerium for handel og søfart Johan Hansen ligesom
udenrigsministeren var hentet uden for Rigsdagen. Den 10. i ministeriet
var ministeren for Island Hannes Hafstein.
Hovedopgaven for den nye regering var tilvejebringelse af en forsvars
ordning på basis af den betænkning, der i juli 1908 var afgivet af en for
svarskommission, nedsat 1902. Heri var et flertal, bestående af Reform
partiets og Det moderate Venstres repræsentanter, gået ind for en ord
ning, der bl. a. gik ud på, at landbefæstningen omkring København skul
le nedlægges, hvorimod søbefæstningen skulle udvides betydeligt ved
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en række forter og batterier. Betænkningen gav anledning til en varm
debat i pressen og på politiske møder. Flertalsindstillingen blev af
modstanderne betegnet som en præferenceordning for Tyskland, således
bl. a. af den frikonservative lensgreve Mogens Frijs i en tale i Svendborg
d. 6. september. J. C. Christensen, der indtil sin demission var både
stats- og forsvarsminister, var ikke upåvirket af dette synspunkt. På ini
tiativ af departementschef L. C. F. Lütken havde han været inde på
overvejelse af mulighederne for at supplere søbefæstningen af København
med nogle lettere forter til landsiden. Også Neergaard var allerede ved
sin tiltræden tilhænger af en løsning, hvorefter København kunne blive dæk
ket mod landsiden, og heri støttedes han som nævnt af Ahlefeldt-Laurvig,
der gennem gesandternes indberetninger til Udenrigsministeriet sidst på
sommeren 1908 var orienteret om udlandets syn på en kommende ord
ning. I løbet af vinteren indhentedes yderligere oplysninger fra ge
sandterne i Berlin, London og Paris om de respektive regeringers vurde
ring af, hvorvidt den ene eller anden form for befæstning af København
var bedst egnet til at markere Danmarks vilje til opretholdelse af sin
neutralitet i tilfælde af en stormagtskonflikt. Som spørgsmålet var for
muleret, var svarene på forhånd givet. De udtrykte som ventet en bekræf
telse af regeringens opfattelse, nemlig at konsekvensen af ønsket om
at holde sig neutral til begge sider i en krig mellem England og Tyskland
måtte være en befæstning såvel til land- som til søsiden.
Niels Neergaard fremsatte sine lovforslag om forsvarets ordning d. 12.
februar 1909. Som beskyttelse til lands forelagde han en plan om to fløj
forter ved Vedbæk og Mosede i forbindelse med søbefæstningen og en
række mindre anlæg i en bue ind i landet mellem disse to punkter, de
såkaldte fremskudte forter. Allerede inden forslaget bragtes frem i Folke
tinget, havde landbrugsministeren erklæret sig som modstander af
planen, og det samme gjorde nu hovedparten af hans partifæller i Re
formpartiet. Forslaget henvistes til behandling i et hærudvalg med J. C.
Christensen som formand. Han havde ved lovenes 1. behandling ikke di
rekte taget afstand fra forslaget, men efterhånden som udvalgsarbejdet
skred frem, og modstanden i Reformpartiet gjorde det klart, at der ikke
ville kunne opnås forlig om landbefæstningen, fremtrådte han i stærkere
opposition til Neergaard og afviste ved forslagenes 2. behandling blankt
de fremskudte forter. Afstemningen om lovforslagene markerede en
sprængning af Venstrereformpartiet, idet 13 af dets medlemmer, herunder
de tre ministre Enevold Sørensen, Svend Høgsbro og Jensen-Sønderup,
stemte for forslagene, mens resten af partiet fulgte Anders Nielsen og
J. C. Christensen og gik imod. Forslagene faldt da med 69, der stemte
mod, mens kun 35 stemte for.
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Folketingsperioden udløb umiddelbart herefter, og ved valget den 25.
maj forøgedes det antal medlemmer, der fulgte Neergaard i det om
stridte spørgsmål, men det viste sig alligevel umuligt at opnå flertal for
de fremskudte stillinger. Niels Neergaard indgav derefter sin demissions
begæring d. 31. juli. I det efterfølgende ministerium under lensgreve Lud
vig Holstein-Ledreborgs ledelse indtrådte J. C. Christensen som forsvars
minister, Niels Neergaard afløste Charles Brun som finansminister. Jensen-Sønderup udgik af ministeriet. Han havde som formand for den grup
pe, der ved afstemningen om forterne havde udskilt sig af Reformpar
tiet, pådraget sig stærk uvilje fra partiets organisation i sin valgkreds.
Hans efterfølger som minister for offentlige arbejder blev Thomas Larsen.
De øvrige ministre beholdt deres porteføljer.
I slutningen af september vedtoges forsvarslovene med en bestem
melse om, at Københavns gamle befæstning skulle nedlægges senest
1922, uden at der skulle etableres en erstatning. En måned efter indgav
Holstein-Ledreborg ministeriets afskedsbegæring. Som medlem af dette
ministerium havde Ahlefeldt-Laurvig været medansvarlig for den endelige
udformning af forsvarslovene. Så langt frem i tiden rækker notatet imid
lertid ikke. Ahlefeldt-Laurvig har begrænset sig til et forsøg på at ana
lysere baggrunden for forsvarslovenes forlis i den Neergaardske udform
ning. Han er ikke ukritisk over for Neergaard, specielt mener han, at
denne har forfejlet sin politik over for J. C. Christensen. En del af an
svaret tilskriver han dog også sin egen manglende evne til at fremføre
sine argumenter overbevisende; men hovedårsagen til nederlaget lå efter
hans opfattelse i den indre splittelse i selve ministeriet.
Efter indre kriterier at dømme har Ahlefeldt-Laurvig nedskrevet sine
betragtninger over årsagerne til ministeriet Neergaards nederlag først på
året 1910, efter at ministeriet Zahle var trådt til i oktober 1909.
Det andet notat omhandler Frederik VIIIs forhold til det radikale mi
nisterium i foråret 1910. Regeringen var ved at køre fast i spørgsmålet
om en grundlovsændring og stilede mod valg. Med hensyn til den netop
vedtagne forsvarsordning havde regeringen ved sin tiltræden erklæret sig
indforstået med, at de givne love skulle føres ud i livet om end af økono
miske grunde over en længere årrække. I løbet af vinteren lykkedes det
at få tilslutning til yderligere udsættelse af en del af de budgetterede
udgifter til omordningen, og henad foråret 1910 blev det gjort klart, at
hvis Det radikale Venstre sammen med socialdemokraterne fik flertal
ved valget, ville man søge forsvarslovene ændret. Dette foruroligede i
høj grad Frederik VIII. I sin ængstelse for at udbygningen af forsvaret
helt skulle standses, overvejede kongen forskellige muligheder til at
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komme af med regeringen Zahle. Han rådførte sig med den gamle
højrepolitiker Henning Matzen om mulighederne for en afskedigelse
af ministeriet til fordel for et forretningsministerium. Højre var ikke uvil
lig til at gå ind på tanken om sammen med Venstre at styrte ministeriet,
men det afvistes af Venstre. En afskedigelse af ministeriet uden om Fol
ketinget ville være i klar modstrid med den parlamentariske praksis, der
var ved at fæstne sig, det samme gjaldt med hensyn til at nægte en
regering retten til at opløse Foketinget og udskrive valg, hvis det var
kommet i mindretal. Frederik VIII havde ved regeringsdannelserne i au
gust og oktober 1909 selv været medvirkende til at styrke Folketingets
indflydelse. Om hans ængstelse for en standsning af forsvarets udbygning
i tilfælde af en radikal valgsejr nu har kunnet drive ham til at tilside
sætte den parlamentariske tradition, han selv havde været med til at
bygge op, er ikke helt klart. For Ahlefeldt-Laurvig synes der ikke at ha
ve været tvivl derom. Muligt er det imidlertid, at kronprinsen, den senere
Christian X, hvis interesse i militærets udvikling ikke var mindre end
hans fars, på eget initiativ har foretaget henvendelse til Ahlefeldt-Laurvig.
Hans indblanding i politik i 1920 med afskedigelsen af ministeriet Zahle
har mange lighedspunkter med den af Ahlefeldt-Laurvig refererede plan
fra 1910.
Teksten er gengivet ordret. Hvor Ahlefeldt-Laurvig har udstreget ord
eller passager, er det udstregne anført i parentes med en bemærkning
herom. Retskrivningen er normaliseret og enkelte forkortelser opløst.

Ministeriet Neergaards dannelse og forsvarslove
Som udenrigsminister i ministeriet Neergaard var først kammerherre
Hegermann-Lindencrone1 udset. Nærmest på grund af alder svarede
han imidlertid nej og henviste til mig. Allerede ved ministeriet Deuntzers
dannelse2 havde jeg været på tale. Første gang jeg traf Deuntzer, med
delte han mig, at alene den omstændighed, at der i Udenrigsministeriet
på forespørgsel (til Zytphen)3 var svaret, »at man ikke kendte min adres
se« (jeg havde den gang ikke charge), bevirkede, at jeg ikke var ble
vet spurgt. Den gang ønskede P. Vedel4 mig i spidsen for ministeriet,
nu var det særlig Hegermann, der var ivrig derfor, øjensynlig ikke mindst
for derved at slippe for svigersønnen Raben5. Efter udfaldet af den uden1.
2.
3.
4.
5.

Johan Hegermann-Lindencrone (1838-1918) var gesandt i Berlin 1902^12.
J. H. Deuntzers ministerium fungerede fra systemskiftet 1901 til 1905.
Baron Christopher Zytphen-Adeler (1851-1915) var arkivar i Udenrigsministeriet.
P. Vedel (1823^-1911), tidligere direktør i Udenrigsministeriet.
Grev Fr. Raben-Levetzau (1850-1933), udenrigsminister i ministeriet J. C. Chri
stensen, var gift med Johan Hegermann-Lindencrones steddatter.
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rigsministerielle kommission6 fandt Hegermann, at jeg egnede mig, og
gesandterne ønskede i almindelighed en fra karrieren. Selv indså jeg
godt mine mangler, særlig min totale uøvethed som taler og min ikke
altid sikre takt; men jeg måtte uden at være ubeskeden indrømme, at der
i øjeblikket ikke var nogen bedre [rettet fra: fandtes]. Raben måtte vi i
hvert fald af med. Selv ville jeg gerne bidrage mit til en fornuftig for
svarsordning, jeg havde lyst til at reorganisere ministeriet og føre de
nye love7, som jeg selv havde været med til at lave, ud i livet, og ende
lig var jeg særlig på grund af børnene ked af at leve i udlandet med
det uvirksomme liv ved et mindre gesandtskab. Kort sagt jeg var ikke
vanskelig at overtale. Over for Neergaard satte jeg kun to betingelser.
For det første at ingensomhelst aftaler havde fundet sted om forbindelse
eller forståelse med Tyskland i nogensomhelst form, hvad jeg særlig gen
nem gamle Vedel fik konstateret ikke var tilfældet, og at København
ikke efter regeringens forsvarsplan kom til at henligge fuldstændig udæk
ket mod landsiden. Da Neergaard hørte, at jeg ikke følte mig bunden ved
nogen bestemt forsvarsplan, specielt ikke til Højre, havde han intet mod
denne betingelse, der lod til at falde sammen med hans egen opfattelse
af, hvad forholdene krævede. Ganske lønligt slog jeg på, at jeg havde
følt mig tiltalt af en af oberst A. Kauffmann udviklet plan om fremskud
te forter, og Neergaard bemærkede hertil, at han også selv kunne tænke
sig en forsvarsordning omtrent efter disse linier.
Ministeriets sammensætning var på dette tidspunkt tænkt således, Neer
gaard konseilspræsident og finansminister (hvortil Falbe-Hansen8 heldig
vis havde sagt nej), de gamle ministre Høgsbro justits, E. Sørensen kultus,
A. Nielsen landbrug, Jensen-Sønderup trafik og som ny mand K. Bernt
sen indenrigsminister. Jeg foreholdt Neergaard det uheldige i, at så mange
af de gamle ministre, særlig de første, blev siddende, og at der ikke
toges flere folk ind uden for Rigsdagen. Med hensyn til det første
punkt mente Neergaard ikke at kunne gøre forandring, hvorimod han
gik ind på at tage to ikke politiske fagministre foruden mig selv. Ge
neralkonsul Faber9 var udset til handelsminister, men sagde heldig
vis og til sin senere store sorg nej. Jeg forhandlede så på Neergaards
vegne med min tidligere kollega fra kommissionen Johan Hansen, om
hvem jeg den gang havde større tanker end nu, og fandt ham straks meget
6. Kommissionen til forberedelse af en omordning af Udenrigsministeriet og Dan
marks repræsentation i udlandet blev nedsat 24. juli 1906 og afgav betænkning
d. 21. dec. 1907.
7. Loven af 27. maj 1908 for Udenrigsministeriets reorganisering.
8. V. Falbe-Hansen (1841-1932), nationaløkonom.
9. Generalkonsul i London Valdemar Faber (1849-1917).

Regeringskriser og forsvarslove 1908 og 1910

265

villig. Det store spørgsmål var besættelsen af forsvarsministerierne. Den
første, der var på tale, var Jensen-Sønderup. Han var vel ikke utilbøjelig,
men kongen fandt ham for agrarisk og gjorde indvendinger, og meget
modstræbende bestemte Neergaard sig så til selv at overtage uriaspo
sten sammen med Finansministeriet. Den gang fandt jeg denne besættel
se af Forsvarsministerierne heldig, nu senere er jeg ikke sikker på, om ikke
Jensen-Sønderup trods Neergaards forskellige fortrin ikke havde været
[overstreget: den rette] et bedre valg. Derved kunne tilmed Neergaard
have beholdt Finansministeriet. På denne måde blev vi imidlertid kun to
ikke-politikere. Jeg havde en meget stærk opfattelse af, at situationen
krævede flere nye mænd til højning af niveauet og til at bøde på bonde
regimentet. Opinionen, særlig i København, var ved at blive træt af det
udelukkende folketingsregimente. Givet var det også, forekom det mig,
at Forsvarsministeriet i det øjeblik fuldt ud krævede en mands udelte
arbejde. Dette udviklede jeg på ny for Neergaard, der imidlertid ikke ville
forstå mit standpunkt, hvorfor jeg udbad mig betænkningstid, inden jeg
under disse eventualiteter gik ind på at indtræde i ministeriet. Jeg opsøgte
så Jensen-Sønderup, som jeg kendte godt fra den udenrigsministerielle
kommission, og traf ham sammen med A. Nielsen i Trafikministeriet.
Efter at have sagt de to herrer, at jeg fandt det ganske selvfølgeligt, at
de kom med, hvad der synlig smigrede A. Nielsen, men at jeg troede,
ministeriets modtagelse ville blive mindre gunstig, hvis både E. Søren
sen og Høgsbro atter blev ministre, blev vi enige om i fællesskab over
for Neergaard at holde herpå. Kun mente A. Nielsen bestemt, at forud
sætningen for, at en af de til Reformpartiet hørende ministre trak sig til
bage, måtte være, at også K. Berntsen kom uden for kombinationen.
Da jeg ikke den gang var klar over K. Berntsens agitatoriske begavelse
og ubetingede evne til omend ikke at være konseilspræsident så dog til
at styre Indenrigsministeriet og måtte indrømme, at vi ved valgene havde
bedre chancer ved kun at have én, tilmed konseilspræsidenten, fra det
moderate parti, indvendte jeg intet mod dette forslag. Overfor denne
vor samlede pression måtte Neergaard omend meget modvilligt, bøje
sig, og jeg fik da det første bevis på hans sørgelige mangel på karakter.
For at han, der gennem de mange år stod på en så intim politisk fod
med Berntsen, så forholdsvis let kunne lade ham falde, kunne ikke an
det end forundre. Vi på vor side gik så ind på, at det blev E. Sørensen
og ikke som af os oprindelig påtænkt Høgsbro, der blev bestemt som
offer. (Neergaard fandt nemlig, at Høgsbro var særlig egnet som justits
minister efter A lberti10 på grund af Høgsbros almindelig ansete navn for
10. Justitsminister P. A. Alberti (1851-1932) havde d. 8. sept. s. å. meldt sig for
bedrageri.
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hæderlighed, et synspunkt, hvori han vist havde ret). Et møde med alle
de designerede kandidater blev berammet, hvor det blev mig som ophavs
mand til kabalen pålagt det tilmed for en ny mand yderst ubehagelige
hverv at føre ordet. K. Berntsen ville, omend temmelig fornærmet, ikke
stå i vejen for ministeriets dannelse, men da E. Sørensen bevarede en
urokkelig tavshed, og Høgsbro, som det tiltalende menneske han også
senere har vist sig at være, af sig selv tilbød at trække sig tilbage, gik
hele planen i vasken. Enevold Sørensen kunne ikke andet end opfatte,
at det var ham, man mente, men på den anden side havde ingen af
os tre sammensvorne mod til brutalt at sige ham sandheden lige i øj
nene, og Neergaard holdt sig naturligvis uden for diskussionen. Der
stod derfor kun tilbage at finde en finansminister. Neergaard foreslog
hertil amtmand Brun, nærmest tror jeg, fordi man af ham ikke ventede
et afslag. Personligt havde jeg intet at indvende mod Brun, som var mig
ganske ukendt, kim ville jeg have ham anbragt i Indenrigsministeriet,
da det jo netop var politiske fagministre, situationen krævede. Herpå
ville Neergaard ikke indlade sig. K. Bemtsen var særlig kendt med kom
munale forhold, og da aviserne begyndte højlydt at ironisere over mi
nisteriets fødselsveer, opponerede jeg ikke mere. I virkeligheden var det
også yderst vanskeligt at få Finansministeriet besat med en fuldt ud kva
lificeret mand. H age11 ville Neergaard ikke have på grund af rygterne
om uheldige pengeforhold, og muligvis ville Hage heller ikke selv. Ha
gemann 12, som jeg slog på, gik ikke på grund af Privatbankens maskepi
med Alberti. Falbe-Hansen havde som sagt allerede sagt nej, og andre
personligheder, vi i skyndingen kunne finde på, var enten højremænd
eller radikalere.
Imidlertid er det min overbevisning, at ministeriet allerede ved starten
havde fået en ikke ubetydelig kræftskade. A. Nielsen har jeg stadig holdt
på, da det syntes mig klart, at når vi måtte støtte os på Reformpartiet
som den talrige gruppe, kunne vi ikke renoncere både på J. C. Christen
sen og på formanden i partiet A. Nielsen. Men dette forhindrede ikke,
at for den offentlige mening, der allerede havde fået op til halsen af
bonderegimentet, var særlig Anders Nielsen en brems i næsen. Man
vurderede den gang langt fra tilstrækkelig, hvilken loyal og i høj grad
dygtig mand han i virkeligheden var. Med hensyn til Johan Hansen
så jeg galt, men han klarede sig dog bedre, end vi kolleger efter vor
opfattelse af ham fra ministermøderne kunne befrygte. Trods sin store
11. Christopher Hage (1-848—1930), finansminister 1901-05, medlem af Venstrereformpartiet.
12. Ingeniør G. A. Hagemann (1842-1916) var medlem af Privatbankens bankråd.
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flid og solide grundighed var Enevold Sørensen nærmest død vægt, men
den fordel var der ganske vist ved ham, at under ham de kirkelige love
og Kultusministeriet med dem, som man ønskede, kunne sove i fred. Val
get af Brun til finansminister var decideret uheldigt. Ikke at han i og for
sig manglede hovede, det er langt fra, og på en anden plads ville han
måske også have klaret sig bedre. Men han savnede i mærkelig grad
politisk blik og holdning, og den stilling, der betroedes ham, ville under
de givne vanskelige forhold have oversteget enhver usagkyndig mands
kræfter. Rimeligvis havde det i mangel af bedre været heldigere at tage
Jensen-Sønderup, da Klaus Berntsen ikke ville, til finansminister. Neergaard beklagede det senere, og i alle tilfælde viste Jensen-Sønderup sig
at være en til ministerportefeuille forbavsende velkvalificeret mand, og
det både på grund af sin karakters fasthed, sin begavelse og den ene
stående indsigt, han på kort tid erhvervede sig til de sager, han fik med
at gøre. Ved forsvarslovenes forelæggelse i ministerrådet fik jeg rig lej
lighed til at værdsætte hans sjældne egenskaber. Han var den, der rent
personligt risikerede mest ved at følge Neergaards forslag, mest udsat
som hans kreds var, og længst ude som han tidligere havde været i for
svarsspørgsmålet. Men da han engang havde taget sit standpunkt, hvor
til jeg måske nok bidrog noget, stod han urokkelig fast, og så spillede hen
synet til hans valgkreds og partiet ingensomhelst rolle. I denne henseende
adskilte han sig fra Klaus Bemtsen. For trods også denne på grund af
sit tidligere standpunkt i forsvarskommissionen kunne have betænkelig
heder ved at gå med til frontforandringen m. h. til Københavns sikring
mod landsiden, var bevæggrundene hertil dog til dels af politisk natur.
Som gammel skytteven ville han gerne gøre det mest mulige for forsvaret,
og gammel moderat, som han var, ville han ikke ud til vælgerne med
front mod to sider. Endelig var der foruden A. Nielsen, som jeg senere
er kommet til at værdsætte fremfor nogen af mine kolleger, Høgsbro. Vel
er han ikke nogen stor begavelse, men han er med sine sønderjyske og
grundtvigianske forbindelser en udpræget nationalsindet mand, og han
klarede sig i det hele bedre som justitsminister end tidligere som trafik
minister. Hans hang til at følge den lige vej skadede ministeriet over
for kongen, der i sin iøvrigt naturlige forbitrelse mod Thora Esche13
ikke kunne få sine urimelige forlangender gennemførte.
Dødsstødet for ministeriet viste sig imidlertid at være Anders Nielsens
utilbøjelighed til at følge os andre på det afgørende punkt. Lysten mang13. Thora Esche (1850-1920), forstanderinde for Magdalenehjemmet i København,
blev tiltalt for majestætsfornærmelse i forbindelse med en påstand om usæde
lige forhold på vagtstuen på Amalienborg.
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lede han i og for sig ikke, men han holdtes tilbage ved ængstelsen ved,
hvad der af modstanderne ville blive ham revet i næsen, uforsigtig som
han, i modsætning til den mere drevne K. Berntsen, havde været til
straks efter offentliggørelsen af forsvarskommissionens betænkning kraf
tigt at fare i leding mod alle arter af landforter. I grunden var Anders
Nielsen at beklage. Straks ved ministeriets sammensætning havde han
foreslået en diskussion mellem os kolleger om vort standpunkt til sagen,
hvad Neergaard imidlertid - imod mit ønske - afparerede, og da han så
ikke kunne gå med os andre, indså han meget godt, at hans politiske
position blev ødelagt ved at blive, og trak sig alene af den grund ikke
tilbage, fordi vi andre ikke ville slippe ham. I den forkvaklede situation
anså vi det nemlig for bedre at have ham som mellemmand over for
Reformpartiet end som åbenlys modstander. Når han derfor fungerede
videre, skyldtes det nærmest en vis elskværdighed over for os kolleger,
mellem hvem det kammeratlige sammenhold vedblivende var fortræf
feligt. Den ventede støtte over for partiet ydede A. Nielsen derimod ikke
i den udstrækning som påregnet.
Mig bekendt var vor stilling til forsvarslovene ved ministeriets dan
nelse denne. Neergaard, følte jeg mig overtydet om, ville ende i de
fremskudte forter, Klaus Berntsen, anså jeg, ville følge trop, når Neer
gaard og jeg først havde givet vore grunde. Johan Hansen var i virke
ligheden gammel befæstningsmand. Brun sagde mig straks, at han ikke
gik imod det af Udenrigsministeriet forfægtede standpunkt14. Høgsbro var
nærmest et stemningsmenneske. E. Sørensen udtalte sig aldrig om sådan
ne større spørgsmål, og A. Nielsen og Jensen-Sønderup var de to tvivl
somme faktorer. Jeg er endnu ikke sikker på, om ikke A. Nielsen dog
havde ladet sig ombestemme, hvis Neergaard med mere energi havde
lagt sig i selen specielt over for ham. løvrigt er Neergaards stilling til
forsvarssagen selv for mig, der dog tidligere end de andre kolleger var
indviet i hans planer, vanskelig at karakterisere. At han anså det, han
foreslog, som absolut nødvendigt for vor fremtidige eksistens, er jeg
ikke i tvivl om, og at han, jo længere han beskæftigede sig med sagen, blev
fastere i sin opfattelse, er også sikkert, men når han, straks henvendelsen
skete til mig, kunne stille sig, som han gjorde, måtte der dog have været
politisk beregning med i spillet i lighed med de Klaus Berntsenske be
tragtninger. Den måde, han skubbede de udenrigsministerielle, ikke kon
trollable grunde så stærkt frem i diskussionen, har aldrig tiltalt mig, og
jeg sagde ham flere gange, hvor betænkelig jeg for landet fandt det at
14. At en velafbalanceret neutralitetspolitik forudsatte en befæstning til både søog landsiden.
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slå på præferenceargumenterne15, når vi ikke vidste, om en eller anden
forsvarsordning med søforterne alene dog ville blive det endelige re
sultat. Imidlertid var det for mig som udenrigsminister umuligt offentligt
at tage afstand fra min konseilspræsident.
Går jeg nu over til den anden side af sagen, nemlig grundene hvorfor
loven i sin første skikkelse strandede, da har jeg allerede nævnt hoved
anstødsstenen, nemlig Anders Nielsen. Det måtte jo nemlig stå klart, at
når en af selve ministrene ikke følte sig overbevist af Neergaards uden
rigspolitiske grunde, kunne de ikke være særlig vægtige. Hvad betyd
ning man lægger deri, er naturligvis altid til syvende og sidst en skøns
sag, og iøvrigt fik de andre ministre ikke al ting at se. Perfidt er det
i alle tilfælde som Zahle senere at erklære, at der intet fandtes16, når
Scavenius i det øjeblik vidste, at de Lütkenske papirer eksisterede17,
og ikke den gang havde fået dem at se, hvad han for resten mig bekendt
indtil dato kun har fået i udtog. Den anden årsag var de andre forsvars
kommissionsmedlemmer af Reformpartiets fornærmelse over, at deres
arbejde var kasseret, og deres deraf følgende modstand mod at acceptere
det nye standpunkt. I virkeligheden tror jeg, at disses holdning, særlig
Madsen-Mygdals18, der var stødt over vedblivende at blive vraget som
minister, og Ingvard Jensen19, der havde et horn i siden på Neergaard
fra den tid sidstnævnte fortrængte ham som ordfører i toldloven20, trak
I. C. Christensen længere ud, end han fra begyndelsen af selv ville. [Over
streget: Forskellen mellem I. C. og Neergaard var under de første private
samtaler nærmest kun, at Neergaard ville forelægge de fremskudte forter
straks [rettet fra: tage tyren ved hornene]. I. C. ville nå til det samme
enderesultat, men først efter forhandling med Landstinget]. Dernæst
Neergaards mangel på fasthed over for I. C. Christensen og endelig måske
15. Præferenceargumenterne gående ud på, at en befæstning af København ude
lukkende til søsiden opfattedes som vendt mod England, mens døren holdtes
åben for Tyskland.
16. Således i hærudvalget foråret 1909. På dette tidspunkt var der dog ingen kon
takt mellem Zahle og Scavenius. Ahlefeldt-Laurvig gør sig muligvis skyldig i en
erindringsforskydning.
17. Udenrigsminister i ministeriet Zahle, Erik Scavenius, har fra sin ansættelse som
legationssekretær ved den danske ambassade i Berlin indtil udgangen af 1908
været vidende om de Lütkenske forhandlinger 1906-07. Først som udenrigs
minister fik han dog i begyndelsen af 1910 nærmere kendskab til dem, idet han
fik en kopi af indberetningerne til kongen om forhandlingerne.
18. N. P. Madsen-Mygdal (1835-1913), landstingsmedlem for Reform-venstre, stats
revisor. Som medlem af forsvarskommissionen havde han udformet flertals
betænkningen.
19. Ingvard Jensen (1842-1925), folketingsmand for Reformpartiet, statsrevisor.
'Medlem af toldkommissionen af 1895.
20. Toldloven af 5. maj 1908.
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min egen svigtende evne til i det afgørende partimøde at rive medlem
merne af Reformpartiet med. Havde jeg i de dage, som i ministerrådet
og til dels senere i hærudvalget, hvor det iøvrigt på det tidspunkt var
ganske ligegyldigt, hvad der blev sagt, talt mere frit ud, ville jeg i alle
tilfælde have haft følelsen af at have bidraget mere til sagens heldige
gennemførelse. Jeg har allerede nævnt I. C. Christensen. At han efter
hele sin tidligere stilling til forsvarssagen og sin skarpe modstand over for
de radikale måtte gå sammen med Neergaard, følte jeg mig oprindelig
fuldt forvisset om. Men det viste sig snart, at man ikke uden videre
kan ræsonnere fra, hvad folk politisk set burde gøre, til hvad de gør.
[Overstreget: Ønsket om selv at gennemføre lovene for derved at styrke
sin position efter Albertikatastrofen har utvivlsomt også været en stærkt
medbestemmende faktor]. Udkastet til lovene blev I. C. forelagt, så
snart det overhovedet var muligt. I virkeligheden var det yderst vanskeligt
at få forslagene færdige endog til det forholdsvis sene tidspunkt, på
hvilket de kom frem. Beretningen om den første samtale mellem Neer
gaard og I. C. lød da heller ikke ubetinget ugunstig. Christensen mente
ganske vist, at måden at tage sagen på var så vidt forskellig fra det,
han anså for taktisk rigtigt. Han ville, når modstanden i Landstinget viste
sig for stærk, have foretrukket at lade sig tvinge til de fremskudte forter
fremfor selv at foreslå dem. Men dette ville Neergaard ikke, da han ikke
mente som ærlig mand at kunne fremkomme med et forslag, hvis
åbenbare mangler og farer, han så klart selv måtte indrømme. Og iøvrigt
anså både Berntsen og jeg vor stilling for bedre ved straks at tage tyren
ved hornene. At vi uden Albertiskandalen og med I. C. Christensen som
forsvarsminister havde fået København beskyttet til begge sider, kan
man vist med temmelig stor sikkerhed gå ud fra som givet. Bestemte
udtalelser og ordrer fra Christensen til oberst Lütken lige efter Frijses
Svendborg-tale tyder da også bestemt i denne retning. Jeg tror heller
ikke, at de så meget omtalte Christensenske motiver til ikke at unde sin
eftermand lovenes gennemførelse og hans ønske om ved dem atter at kom
me til magten fra begyndelsen af har været så afgørende, som mange i
almindelighed var tilbøjelige at antage. Men da det viste sig, at strømmen
i Reformpartiet mere og mere gik forslagene imod, og hvor øjensynligt
det blev, at partiet måtte sprænges, indtog I. C. efterhånden et mere og
mere afvisende standpunkt. Utvivlsomt havde Christensen endnu den
gang position nok til at lede partiet mere i forsvarsvenlig retning, end
han gjorde. En sprængning ville imidlertid have koblet I. C. sammen
med de gamle moderate og skilt ham fra dele af hans gamle trofaste
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garde, og denne tanke var ham afgjort imod. Til det uheldige resultat
bidrog ikke lidet den måde, hvorpå Neergaard ledede forhandlingerne.
Fra begyndelsen af måtte det være Christensen indlysende, at Neer
gaard ikke ville krig, men kun ønskede at strække sig så langt som vel
muligt for overhovedet at få en forståelse tilvejebragt. Dette kom af hans
varme interesse for sagens gennemførelse og stærke overbevisning om den
kolossale fare, vi militært løb, hvis der under vore daværende fortvivlede
forsvarsforanstaltninger skulle, som meget tydede på, udbryde en euro
pæisk krig. Og her underordnede Neergaard sig ganske sagen. For utvivl
somt stod det ham klart, hvilken stilling han selv ville vinde, hvis han
stod [overstreget: fast] hårdt på sit standpunkt, og hvor meget han poli
tisk skadede sig selv ved sin føjelighed. Jeg personlig var stemt for en
modsat taktik og holdt på, at ligeså forsigtige vi skulle være over for
Anders Nielsen for ikke at få ham til åbenlys modstander, ligeså kort
skulle vi tage på partiet. Ville det ikke følge os, fandt jeg det rettest
at indgive vor demission eller lade vælgerne afgøre spørgsmålet, to for
Reformpartiet lige generende alternativer. Men Neergaard og Berntsen
mente, at dette eksperiment var for farligt, da det kunne bevirke, at
der slet ikke kom noget ud af forsvarslovene, og at vor daværende elendige
krigsforberedelse altså fortsattes. Selv turde jeg ikke bryde ud og tage
det ansvar på mig, som en deraf følgende forbitret kamp inden for
Venstre ville medføre, og når jeg savnede mod, var hovedmotivet dertil
min frygt for som nyankommen i dansk politik at blive beskyldt for at
nære tanker om på Venstres ruin at ville danne et moderat centrums
parti. Resultatet af det samlede ministeriums demission ville vel være
blevet, at man i øjeblikket var enedes om at bevillige den stærkt mang
lende ammunition og kanoner, men havde ladet den øvrige del af fæst
ningsbyggeriet ligge foreløbig. Dette havde alt sammenlagt måske været
bedre end, hvad jeg altid befrygtede, nemlig en efterligning af Højres
gamle fejl, hvorved man ganske vist fik befæstningsanlæg gennemført,
men samtidig skabt en så stærk animositet mod hele hærvæsenet, at
det ville hævne sig i længden.
Som tiden gik, viste I. C. sig mere og mere umedgørlig. Han ville ikke
forstå, at hvad han så end gjorde, måtte hans parti, hvis velfærd
altid spillede ham i hovedet, blive sprængt, og så var det bedre, at den
radikale ende gik bort end den forsvarsvenlige. Den omstændighed, at
der i denne sad personligheder, han ikke sådan uden videre kunne kom
mandere, men derimod ikke i den førstnævnte, har sikkert spillet en
vigtig rolle for ham. Hvorom alting er, blev det til slutning ganske klart,
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at lovene kun kunne gennemføres med ham som forsvarsminister. Han
undervurderede her atter den offentlige mening og formodede, at han
derved kunne slippe udenom rigsretsanklagen 2
C. W. Ahlejeldt-Laurvig

Planer om ved direkte indgreb fra kongemagtens side
at styrte det første radikale ministerium
I går d. 11. april 1910 blev jeg ved min hjemkomst fra Arresødal mod
taget med den besked, at kronprinsen og kabinetssekretæren havde tele
foneret, at førstnævnte ønskede straks at tale med mig. Jeg ringede da
kronprinsen op, og da han hørte, at vi om en time skulle have middag
herhjemme, bad han mig om at komme hen på palæet med det sam m e.
Der udviklede han da for mig, at ministeriet havde narret Hans Maje
stæt med forsvarslovene, og at det var kongens agt at nægte dem opløs
ningsretten. For at det ikke skulle vække for megen opsigt, havde kon
gen ikke direkte villet kalde mig til sig, men spurgte mig nu gennem
kronprinsen, om jeg ville være villig til i tilfælde af ministeriets demission
at overtage konseilspræsidiet. Hertil svarede jeg øjeblikkelig med tak for
den ærefulde tillid bestemt nej. For det første anså jeg mig langt fra for
egnet til en så svær opgave, og for det andet kunne en sådan politik
efter min mening umulig andet end få de mest fordærvelige konsekvenser
for konge og land. Det ville være uklogt, selv om der i forvejen forelå
et mistillidsvotum fra Folketingets side, og det ville være ganske selvmor
derisk for al sund konservatisme og for kongemagten selv, hvis maje
stæten uden at have Folketinget i ryggen nødsagede ministeriet til at
demissionere. Vi diskuterede så ret indgående det første alternativ, og
jeg udviklede, at jeg ingenlunde anså sammenholdet mellem venstregrupperne indbyrdes eller forholdet mellem disse og Højre for solidt nok
til at støtte en ny regering, selv om dette blev et forretningsministerium,
og at det radikale parti umuligt kunne få en bedre chance, end hvis man
så åbent erkendte, hvor meget man befrygtede appellen til vælgerne. Selv
om nu også valget gav det radikale ministerium majoriteten i forening
med socialisterne, hvad ikke var afgjort, ville der dog altid være en stærk
Venstreopposition imod det, medens de antiradikale partier ellers om 2 år
ville blive kvalt i en sådan grad ved det ordinære folketingsvalg, at det
ville tage dem lang tid, førend de atter kom på fode. Ministeriet var langt
21. Rigsretsanklagen. Den 7. dec. 1909 vedtoges det i folketinget at rejse rigsretsanklage mod J. C. Christensen og Sigurd Berg for forsømmelighed i deres em
bedsførelse i forhold til Alberti.
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fra ude over vanskelighederne, fordi det vandt folketingsvælgernes til
slutning. Landstingets modstand kunne det, når Højre og Venstre stod
sammen, ikke bryde, og ville ministeriet opløse Landstinget med de kon
gevalgte, frembød der sig den tænkeligst bedste situation for konge
magten til at gribe ind og antagelig få de radikale ministre dømt for
grundlovsbrud. Det andet alternativ, nemlig et forretningsministerium uden
forudgående mistillidsvotum, måtte jeg endnu mere afgjort fraråde kon
gen at forsøge. Resultatet måtte nødvendigvis blive, at selve kongemag
ten blev inddraget i striden og yderst let risikerede at blive forladt
endogså af de partier, der ønskede dets bevarelse. Når kongen ikke ved
det radikale ministeriums dannelse udtrykkelig havde taget forbehold
med hensyn til militærlovenes gennemførelse og nægtelsen af Folketingets
opløsning, formåede jeg tilmed ikke at indse, at der fra kongens side
kunne rettes så begrundede anker mod ministeriet, at det kunne for
hindres i at løbe linen ud. Kronprinsen ville ikke indrømme dette, men
nægtede dog ikke, at fornøden klarhed i aftalerne savnedes. Han gik
så over til at omtale ministeriets fordærvelige administration, der alene
skulle være en gyldig grund til snarest muligt at blive det kvit. Holdbar
heden af denne sidste argumentation forstod jeg ikke ganske, hvilket
måske skyldtes kronprinsens egen naive opfattelse af politik.
Samtalen syntes at ende meget venskabeligt, idet kronprinsen vel for
stod, at den, der skulle vove eksperimentet, i det mindste selv måtte
have troen på et lykkeligt udfald, hvad jeg jo ganske manglede. Men
på den anden side føler jeg mig ingenlunde overtydet om, at man i man
gel af mig ikke vil gøre forsøg på at finde en anden konseilspræsident.
I betragtning af den overhængende fare, som jeg finder derved ville af
stedkommes, opsøgte jeg straks i morges kabinetssekretær Krieger for
at bevæge denne til at gøre sit mulige for at forebygge et så uoverlagt
og for landet fordærveligt skridt. Krieger var fuldkommen af min [overstre
get: mening] opfattelse, men mente intet at kunne forhindre. Kongen
talte med så mange og forandrede så ofte anskuelse, at man kunne
befrygte det værste. Til sidst, udtalte Krieger, fandtes altid en til gal
skaben villig person.
København d. 12. april 1910.

C. W. Ahlejeldt-Laurvig

Efter hvad jeg senere har erfaret, blev efter mig grev Sponneck op
fordret til at danne et ministerium, men betakkede sig ligeledes for æren.
Om kongen muligvis har fået flere afslag, ved jeg ikke.
C. W. A. L.

Anmeldelser og litteraturnyt
Ved seniorstipendiat, cand. mag. Ole Degn, overarkivar, dr. phil.
Vagn Dybdahl, lektor, dr. phil. Jørgen Hæstrup, adjunkt, cand. mag.
Knud J. V. Jespersen, lektor, cand. mag. Niels Lund og lektor, cand.
mag. Helge Paludan.

D a v i d M. W i l s o n : The Viking
Age in the Isle of Man. The ar
chaeological evidence. (Odense
University Press, 1974) 48 s.
På Universitetsbiblioteket i Odense
er man begyndt at foranstalte lejlig
hedsvise forelæsninger til minde om
oldforskeren C. C. Rafn, der fødtes
på Fyn i 1795. Den tredie af disse
holdtes af arkæologen professor Da
vid Wilson fra University College
London, og få har jo så nemt som
arkæologerne ved at præstere en ti
mes underholdning ved festlige lej
ligheder, med udgravningsfotos, bille
der af nye interessante fund, etc. Wil
son behandler her de arkæologiske
kilder til vikingetiden på Man, der
omfatter både bopladsfund, grave,
stenskulptur og skattefund, og giver
en bekvem oversigt over dette mate
riale, med mange illustrationer og to
appendices med henvisninger. Det hi
storiske og det sproglige materiale,
hvoraf navnlig det sidste er væsent
ligt, nævnes blot indledningsvis, men
når det kommer til konklusionen, spil
ler det en betydelig rolle, og så er
det uheldigt, at det ikke er diskuteret
grundigt. Wilson synes at drage mere
håndfaste konklusioner af det, end
det kan bære, og det påvirker hans
tolkning af det arkæologiske materia
le, som derved i virkeligheden ikke
kommer til sin ret. Som Wilson frem
lægger og tolker dem, peger de ar

kæologiske vidnesbyrd ikke mod no
gen voldsom omvæltning på Man ved
nordmændenes indtrængen, kontinui
tet er det fremherskende træk, men
ifølge den gængse tolkning af de
sproglige vidnesbyrd antager man
netop diskontinuitet. Denne tolkning
er givetvis gal, og Wilson kunne ved
at gøre noget ud af dette problem
have øget sin forelæsnings vægtfylde.
Som den fremtræder, er den lige
tynd nok til at bære bogens form.
Niels Lund

Saxostudier (Saxokollokvierne ved
Københavns universitet) red. af
Ivan Boserup. (Museum Tusculanum, 1975). 200 s.
Saxos Gesta Danorum er helt uom
tvisteligt det såvel kvalitativt som
kvantitativt største litterære værk, der
er overleveret fra dansk middelalder.
Allerede af den grund må beskæfti
gelse med Saxo føles som en pligtop
gave for dansk forskning.
For historievidenskabens vedkom
mende har dog tydeligvis forskning
på grundlag af Saxo været et ømfindt
ligt emne siden brødrene Lauritz og
(især) Curt Weibull i de første årtier
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af det 20. århundrede gennem uafvi
selige kildekritiske analyser påviste,
at Saxos beretninger bygger på kraf
tigt bearbejdede forlæg. Forskningens
opgave omdefineredes dermed på
fundamental vis fra en beskæftigelse
med de enkelte af Saxo omtalte begi
venheder til en bestræbelse på at tol
ke Saxo som levning, som et produkt
af det 12. århundredes åndsform og
samfundsmæssige forestillingsverden.
Nærværende bog er et produkt af
ni tværfaglige kollokvier omkring
Saxo, der i 1969-70 afholdtes af Cen
tralen for middelalderstudier ved Kø
benhavns universitet. 20 foredrag og
diskussioner blev på disse møder op
taget på bånd og publiceres her i re
lativt lemfældigt redigeret form, så
ledes at f. eks. diskussionsindlæggenes
mundtlige præg er iøjnefaldende. Net
op i kraft af denne udgivelsesform,
der lader vægtige forskningsbidrag
og skitser, der i højere grad har fly
vetankens karakter, stå side om side,
giver bogen et alsidigt indtryk af Saxoopfattelsen et halvt århundrede ef
ter den weibullske »henrettelse« af
Saxo som historisk beretning.
Den øjeblikkelige situation karak
teriseres rammende af historikeren
Niels Skyum-Nielsen, der i bogens
sidste diskussionsindlæg fastslår, at fi
lologerne gennem udgivelsen af Saxoleksikonnet fra 1957 har givet hi
storikerne et prægtigt hjælpemiddel i
hænde. »Nu kan enhver forsker få
fuldt herredømme over Saxos ordfor
råd og i leksikonartiklerne ofte vig
tige anvisninger på en nærmere tolk
ning. Det betyder, at Saxo er åbnet
på en helt ny måde for vor genera
tion.« Det synes et væsentligt træk, at
Saxoarbejdet i de seneste årtier har
været filologisk. En milepæl var i så
henseende allerede den videnskabeli
ge Saxoudgave i 1931.
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Også i den foreliggende publikati
on stammer de sikreste og mest be
tydningsfulde forskningsresultater fra
filologer. Således Franz Blatts på
dybtgående studier i Saxos sprog ba
serede påvisning af graden af Saxos
enestående format: » ... jeg kender
hverken fra Danmark eller noget an
det sted en middelalderlig forfatter,
der driver efterligningen af antikke
forbilleder så vidt som Saxo. Han har
helt formået at holde sig uden for
Vulgatas tryllekreds.« Andre væsent
lige bidrag er Kristian Halds påvis
ning af, at sprogformen i Saxos nor
diske person- og stednavne peger
mod nordiske kilder og Palle W. Ni
elsens tese, at »den typiske Saxo-sætning« tilhører en meget speciel stil,
der må være tillært ikke blot ved lek
ture men snarere ved optræning i et
udenlandsk kancelli.
De deltagende historikeres bidrag
drejer sig i et vist omfang om peti
tesser. Perspektivrig synes den oven
for omtalte af Skyum-Nielsen skitse
rede metode til arbejde med de nye
sproglige hjælpemidler, omend dis
kussionen af dennes eget forsøg på ad
denne vej at nå til nye resultater ved
rørende to samtidige institutioner,
slaveriet og hirden, illustrerer, at historikerenighed også på dette grund
lag bliver vanskelig at opnå.
Sandsynligst er det vel, at studier
i Saxo som eneste kilde fortsat vil
have begrænset gennemslagskraft. En
mere frugtbar fremgangsmåde vil
tænkeligt være sammenstillinger af
Saxos begrebsverden med den fra ti
dens øvrige kilder kendte, således
som det, omend med lidt selvfølge
lige resultater, i bogen illustreres ved
Nanna Damsholts sammenligning af
kongeideologien i de kongelige diplo
mer og hos Saxo.
Helge Paludan
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K r i s t i a n H a ld : Personnavne i
Danmark II. Middelalderen. (Dansk
historisk fællesforenings håndbøger,
1974). 116 s.
Kristendommens indførelse fik stor
betydning for personnavneskikken i
Danmark. Allerede flere af Sven
Estridsøns sønner havde kristne nav
ne som Bent og Niels, og i løbet af
senmiddelalderen fortrængtes de old
nordiske navne næsten helt til fordel
for navne fra både Gamle og Nye
Testamente og helgennavne: Abel,
Absalon, Johannes, Peter, Michael,
Andreas, Clemens, Laurentius etc.
etc. For så vidt angår disse navne er
der ikke megen tvivl om arten af den
påvirkning, der skaffede dem indpas
eller om deres betydning som histori
ske kilder. De repræsenterer en form
for kulturel indflydelse. Det bliver
vanskeligere, når vi kommer til de
slaviske, angelsaksiske, skotske, frisi
ske eller franske personnavne, for
hvis forekomst i Danmark der også
gøres rede. I nogle tilfælde må de
antages at tilhøre personer af uden
landsk herkomst, som f. eks. engelske
møntmestre og gejstlige, men i de fle
ste tilfælde er det umuligt at afgøre
bærerens nationalitet, og der er sjæl
dent mulighed for at afgøre, hvilken
udbredelse enkelte navne havde. Det
indebærer større kildekritiske pro
blemer ved deres benyttelse.
I det hele taget er det måske ikke
for tidligt, at benyttelsen af navnestof
fet som grundlag for historiske teo
rier tages grundigt op. Hald anfører
forekomsten af 2-3 irske personnav
ne i sydslesvigske stednavne og tilskri
ver dem en antagen forbindelse mel
lem Hedeby og den keltiske verden i
Vikingetiden. At en sådan forbindel
se har eksisteret lader sig af andre
grunde antage, og den er derfor mu
ligvis en plausibel forklaring på de
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irske personnavnes forekomst i Syd
slesvig et par århundreder senere. He
debys forbindelser har imidlertid
ikke ført til forekomsten af hverken
norske, russiske eller arabiske person
navnes udbredelse i Sydslesvig: sam
menhængen kan være en ganske an
den. Man ville derfor bygge på kilde
kritisk set overordentlig gyngende
grund, hvis man alene på grundlag af
disse irske personnavne antog en for
bindelse mellem Sydslesvig og Irland
på et tidligere tidspunkt, og man må
sætte et spørgsmålstegn ved tolknin
gen af stednavne som Skottrup ved
Helsingør som vidnesbyrd om en
skotsk indvandring, selv om skotske
personnavne også forekommer, og
man må påny rejse spørgsmålet hvil
ket vidnesbyrd de slaviske personnav
ne bærer på. Dette spørgsmål hænger
stærkt sammen med tolkningen af
stednavnene, og det er jo ofte som
led heri personnavnene har interesse
for historikeren. For eksempel, hvilke
slaviske stednavne skyldes indvan
dring af en slavisk befolkning, og
hvilke skyldes, at personer af slavisk
herkomst fik overladt gods på Fal
ster og Lolland? Kongehuset havde
nære forbindelser syd for Østersøen,
og kredsen omkring kongen talte ad
skillige slaver. Grimmelstrup på Fal
ster indeholder det slaviske person
navn Gnemær, ikke fordi Gnemær
anlagde denne udflytterbebyggelse i
sin egenskab af fattig, men energisk
pioner, men fordi han ejede det me
ste af den c. 1250. Da hed den Kietilstorp. Er Skotterup anlagt af skot
ter, eller har en skotte på et tids
punkt besiddet den? - Er Englerup
nødvendigvis anlagt af engelske træl
le?
Disse og andre spørgsmål om
sproglige kilders historiske tilord
ningsmuligheder omgås onomaster of-
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te med ubegrundet tillid. Men lad
det ikke skjule, at denne oversigt er
et nyttigt og bekvemt hjælpemiddel,
som professor Hald ingenlunde skal
have utak for.
Niels Lund

H e n r y M o r t o n : St. Croix - St.
Thomas - St. John. Skitsebog og
dagbog fra Dansk Vestindien 184344. Dansk Vestindisk Selskab,
1975). 184 s.
En nordamerikansk præst, Henry Mor
ton, besøgte 1843-44 De vestindiske
Øer. Han havde kunstnerisk talent
og benyttede besøget til at tegne og
male i akvarel en række lokaliteter
samt situationer fra livet på øerne;
han skrev også et mindre antal dag
bogsoptegnelser. Alt dette har hidtil
ikke været offentliggjort, tilmed har
det ligget spredt flere steder; nu er
det samlet i denne statelige bog i
tværfolio.
Bogen, der er med dansk-engelsk
paralleltekst, indledes med en præ
sentation af Henry Morton (forfat
teren Florence Lewisohn) og med et
stykke om andre topografiske kunst
nere i Dansk Vestindien (museumsdi
rektør, dr. Henning Henningsen). Ef
ter dette følger Mortons billeder, der
er det væsentlige; de giver på en ræk
ke punkter, navnlig bygningshistorisk,
en række enkeltheder og topografiske
detaljer, som ellers ikke er kendt.
Selv om bogen som helhed ikke tilfø
rer os egentlig ny viden, vil den være
af interesse for de mange, der blot
fængsles af at læse om øerne, og illu
strationerne vil uden tvivl komme til
nytte i fremtidige kolonihistoriske ar
bejder.
Vagn Dybdahl
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O le K i i l e r i c h : Politikeren Estrup
og hans konge. (Gyldendal, 1975).
147 s.
En ironisk skæbne har sørget for, at
J. B. S. Estrup, der engang skrev til
Frederik Barfod: » ... næst efter mit
principale Ønske: - slet ikke at om
tales - kommer det subsidiaire: at
omtales saa lidet som m uligt...«,
ikke blot levede en stor del af sin til
værelse med offentlighedens skarpe
søgelys på sig, men også nu mange
år efter sin død stadig er genstand for
offentlig omtale og debat. Deri er in
tet mærkeligt - Estrups kontroversi
elle rolle i forfatningskampen gør det
indlysende, at det må være sådan.
Denne rolle er måske også en del
af forklaringen på, hvorfor det har
været Estrups kranke skæbne at ud
gøre dansk historieskrivnings paral
lel til engelsk forsknings behandling
af den sidste York-konge, Richard
III: enten at være den inkarnerede
nedrighed og det personificerede
magtstræb eller at symbolisere den
ufejlbarlige, vidtskuende heltefigur i begge tilfælde helt uden de nuance
rede karaktertræk, der giver personen
liv og gør den troværdig.
Den Estrup, vi kender gennem hi
storieskrivningen, kan med megen ret
siges at være resultatet af en lang
strakt rettergang med den radikale hi
storikertradition i aktoratet og en
række amatørhistorikere af konserva
tiv observans i defensoratet.
På grund af den radikale histori
kerskoles hidtidige gennemslagskraft i
fagkredse er aktoratets synspunkter
nok mest dominerende her. Mest
prægnant og talentfuldt finder disse
synspunkter vel udtryk i Erik Arups
bog om Viggo Hørup fra 1941, hvori
Estrup fremstilles som en magtglad
stivnakke, hvis adfærd kun kan for
stås, om man akcepterer forudsæt-
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ningen om hans unormale glæde ved
magten for dens egen skyld.
Heroverfor står den anden tradi
tion - defensoratets - der groft taget
repræsenteres af tre skrifter. Først K.
G. Brøndsteds mindeskrift fra 1925,
J. B. S. Estrup. Mindeskrift i Anled
ning af Hundredaarsdagen for hans
Fødsel 16. April 1925. (Kbh. 1925),
hvor Estrup-billedet - som Povl En
gelstoft træffende bemærker i sin an
meldelse (Historisk Tidsskrift, 9. Rk.,
Bd. IV, s. 188-192) - er heltemoti
vet, den stærke mand, der vil, hvad
han vil, der kæmper for det til det
sidste, men forrådes af sine egne og
falder i et baghold. - Dernæst oberst
løjtnant Th. Thaulow: Jacob Brønnum Scavenius Estrup. Hans Liv og
Gerning 1825-1913. (Kbh. 1940).
Thaulows evner som historiker var
ubestrideligt større end Brøndsteds,
og han kunne desuden øse af en lang
række utrykte kilder, heriblandt akter
fra Estrups eget arkiv på Skaføgaard.
Hans givne forudsætning var imidler
tid, at Estrups optræden i ethvert til
fælde var den rette, hvorfor han så
det som sin opgave at illustrere og
bevise dette. Thaulows bog blev der
for ikke biografien om Estrup, men
snarere et defensorat for den afdøde
konsejlspræsident i den standende ret
tergang.
Det seneste skud på denne traditi
ons stamme er det her foreliggende
arbejde af redaktør Ole Kiilerich.
Hans bog, der markerer 150-året for
J. B. S. Estrups fødsel, er ligesom
Brøndsteds værk fra 1925 udgivet på
foranledning af Højres Fonds besty
relse, og indholds- og holdningsmæs
sigt ligger den inden for de rammer,
som Brøndsted for 50 år siden afstak.
Også Kiilerichs Estrup-billede er hel
temotivet, og hans ideal er den stær
ke mand, der med en hartad utrolig
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fremsynethed så det som sin livsop
gave at slå bom for uansvarlige ven
strepolitikeres bestræbelser for folke
tingsparlamentarisme - et princip,
hvis gennemførelse efter Kiilerichs
opfattelse var århundredets dumhed
og roden til de fleste af det. danske
samfunds nuværende miserer.
Hermed er vi fremme ved den ind
vending mod bogen, der fra en faghi
storikers synspunkt er den centrale:
Kiilerichs interesse for såvel Estrup
som Christian IX er i virkeligheden
ikke stor. De to hovedpersoner skal
kun bruges til at illustrere det, der er
hans hovedanliggende: en analyse af
vanskelighederne i det nuværende
danske politiske styringssystem og en
anvisning på, hvorledes fædrelandet
kan frelses. - Det behøver vel næppe
at siges, at Kiilerichs anvisning går
ud på genindførelse af en konservativ
forfatning å la den, Kiilerichs Estrup
kæmpede for at bevare mod uansvar
lige venstrekræfters angreb. Dette vi
ser sig især tydeligt i bogens afslut
tende kapitel, »Efter Estrup«, hvor
Kiilerichs politiske trosbekendelse
fremlægges. Det havde nok været
mere redeligt overfor læserne, om det
te kapitel havde været anbragt først
i bogen - så vidste man dog straks,
hvor forfatteren stod.
I det hele må man om Kiilerichs
skildring af Estrup og Christian IX
sige, at den intet nyt føjer til vor vi
den, skønt forfatteren har haft ad
gang til arkiver, der normalt er luk
ket land for historikerne - således
kongehusets private arkiv. Hans ka
raktertegninger er helt i traditionens
ånd, og han viderebefordrer troligt
alle de gamle myter - herunder også
skrønen om Estrups brændte arkiv.
Redaktør Kiilerich er ikke histori
ker, og giver sig heller ikke ud for at
være det. Det er derfor næppe heller
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rimeligt at kritisere ham for at have
begået en række helt elementære kil
dekritiske bommerter - såsom at bru
ge kilderne som illustrationsmateria
le, at bruge dem uden kritik, slet ikke
at angive sine kilder osv. Disse ele
mentære fejl møder man gang på
gang i bogen; men dem har forfatte
ren ikke forudsætninger for - og
næppe heller nogen interesse i - at
undgå. Hans hovedanliggende er jo
ikke at bringe forøget historisk ind
sigt, men at illustrere et bestemt sam
fundssyn med historisk materiale.
Kiilerichs bog er levende og dygtigt
skrevet - og også morsom at læse;
men den bringer os på intet punkt
forøget indsigt i det, der er dens til
syneladende genstand: J. B. S. Estrup
og Christian IX. Derimod giver den
os en klar viden om forfatterens syn
på det nuværende danske samfunds
system - men det er for en historiker
af mindre interesse.
I bogen sammenlignes Estrup på
tvivlsomme præmisser med Stauning
og de Gaulle. Hvad angår Estrups hi
storiografi, synes en sammenligning
med Richard III - som indledningsvis
bemærket - mere adækvat: i England
savner man stadigvæk den uhildede
biografi af Richard - og vi savner
stadigvæk en bare nogenlunde an
stændig faghistorisk biografi af den
mand, der længere end nogen anden
har været regeringschef under den
konstitutionelle forfatning. Estrup
fortjener visselig en bedre skæbne end
den, der hidtil er blevet ham til del:
at være enten radikale historikeres
prügelknabe eller konservative ama
tørers hero.
Knud J. V. Jespersen
E r i k R e i t z e 1-N i e 1s e n (ed.):
Breve fra og til Hans Vodskov. 12. (Gad, 1972). 529, 177 s.
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Udgavens 1. bind rummer breve
1864-1910, 2. bind indledning, fyldi
ge noter og registre. Det er Sprogog Litteraturselskabet, der står for
udgivelsen, der i det hele er særdeles
mønsterværdig.
Litteraturkritikeren
og religionshistorikeren Vodskov ind
tager en fremtrædende plads i den
litterære kreds’ omdømme i slutnin
gen af forrige århundrede; det for
plantede sig op i vor tid og viste sig
bl. a. gennem en omfangsrig biografi
- 8 sider - i Biografisk Leksikon. Det
lykkes dog ikke deri at motivere hans
plads i dansk åndshistorie, lige så lidt
som udgiveren er i stand til at gøre
det i sin indledning. Det synes, som
om Vodskovs indsats i meget høj grad
har været for de få og med ret be
skedne følgevirkninger trods de ofte
omtalte store evner.
Brevudgaven støtter ikke den
gængse vurdering. Den viser kort sagt
ikke, at Vodskov har haft nogen virk
ningsfuld position. Brevudgaver skal
søge deres motivering enten i, at de
på afgørende måde giver et indtryk
af brevskriverne, eller i at de rummer
så store mængder af betydningsful
de oplysninger om afgørende forhold
og vel bedst om så vidtspredte emner,
at de ikke opfordrer til en samlet
fremstilling - det er f. eks. tilfældet
med den store Brandes-udgave. Ingen
af disse to egenskaber karakteriserer
denne udgave. Naturligvis siger bre
vene en hel del om Vodskov og nogle
af brevskriverne; men dog ikke væ
sentligere ting, og om større begiven
heder er der ikke meget. For den,
der arbejder med perioden, er det en
udgave, som giver lidt flere facetter,
og i det hele er det en samling, der
ofte er medrivende i indtrykket af en
videnskabsmand med et skrøbeligt le
geme og beskedne kår, arbejdende på
sit livs hovedværk.
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I det hele må der dog nok sættes
spørgsmålstegn ved den megen ind
sats, der er ofret på udgaven. Hoved
parten af brevstoffet kunne have væ
ret grundlag for en god afhandling
om Vodskov; men det synes ikke at
have været nødvendigt at gå vejen om
ad det store apparat, der her er sam
let; det vil måske endda føre til, at
ingen får lyst til at skrive en Vod
skov-biografi.
Vagn Dybdahl

P o u l M ø l l e r : Politik på vran
gen. (Stig Vendelkærs Forlag,
1974). 183 s.
Bogen er en gennemgang af en ræk
ke problemer inden for den politiske
sociologi, nærmest specielt inden for
partiernes indre liv: partilederen, den
nes »garde«, partidisciplinen m. m.
samt forskellige taktiske spørgsmål:
massemedier, bevidste indiskretioner
osv. Alt dette belyses gennem den
fhv. finansministers egne erfaringer;
herved bliver den også i nogen grad
erindringer. For at tage det sidste
først. Det vil være nødvendigt for en
hver, der beskæftiger sig med 50’ernes og 60’ernes politiske historie at
konsultere bogen, som indeholder en
række konkrete oplysninger om en
række situationer og tendenser, som
må tages med i analysen af forskel
lige forhold. Det er måske ikke over
vældende meget; men det er der, og
en del af det er væsentligt.
For så vidt gælder det væsentlige,
nemlig behandlingen af en række ele
menter af det politiske livs former,
da er det en inspirerende bog. Enhver
historiker vil have nytte af læsningen
og vil kunne hente inspiration i den.
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Det må dog føjes til, at meget vil
være særdeles velkendt. Hvad mere
er, at det også kan være farlig læs
ning i den forstand, at det måske kan
lede til tolkninger i en lang række til
fælde, hvor det hele ikke er nær så
gennemtænkt og planlagt, som bogen
efterlader indtrykket af, at det altid
vil være.
Når dette er sagt, må det også si
ges, at bogen er farlig på to måder.
Trods forfatterens velkendte omfat
tende historiske viden efterlader bo
gen indtrykket af, at de mange »ufi
ne« metoder er noget, der særlig hø
rer vor tid til - dette fører let til en
særlig nedvurdering af de nuværende
politikere. Den anden farlige omstæn
dighed er, at det hele kører på for
holdene inden for det politiske liv,
skønt hovedparten af det, der siges, i
virkeligheden gælder for alle typer af
organiseret samvirke mellem menne
sker: lærerkollegier, videnskabelige
sammenslutninger, idrætsbevægelse,
store erhvervsvirksomheder osv. Det
te burde have været sagt ganske
klart; ikke alle læsere vil erkende det
te. Forfatteren må vel selv vide det,
og burde bogen da ikke have været
sat ind i dette noget videre perspek
tiv?
Vagn Dybdahl

F r o d e J a k o b s e n : I Danmarks
frihedsråd. l-II. (Gyldendal, 1975).
237, 231 s.
I forordet til sit 2-bindsværk, »I Dan
marks Frihedsraad«, karakteriserer
Frode Jakobsen sin bog som »et hi
storisk kildeskrift«. Han understreger
energisk, at bogen ikke er historie
skrivning, hverken Frihedsraadets hi-
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storie og slet ikke frihedsbevægelsens.
Bogens sigte er dermed givet af Fro
de Jakobsen selv. Det er et kildeskrift,
ikke en historisk redegørelse, dansk
historieforskning skal byde velkom
men ved udsendelsen af dette arbejde.
De obligate spørgsmaal bliver da:
Hvem er kilden, hvilke observations
muligheder og erkendelsesevne havde
beretteren, og hvor præcis og afladet
for efterrationalisering er fremstillin
gen - 30 år efter begivenhederne.
Hvad det første angår er Frode
Jakobsen næsten for beskeden i sit
forord: »Jeg fortæller om, hvad jeg
har oplevet selv. Det kan derfor ikke
undgås, at min person kommer til at
optage en urimelig stor plads. Det er
vel erindringens natur«.
At Frode Jakobsens person kommer
til at optage en stor plads er nok erin
dringens natur, men det er langt mere
end det. Det er en naturlig og uom
gængelig konsekvens af, at han mere
end nogen anden var med til at for
me og præge Frihedsrådet og dets ar
bejde. Han var hovedarkitekt, da Fri
hedsrådet skulle skabes. Han var som
den eneste med i Rådets arbejde fra
start til slut. Al forskning synes at
fastslå, at der ikke var et eneste
møde, han ikke deltog i, og at han
sad i og periodevis var hovedperson i
de vigtigste af Rådets underudvalg.
Han førte en serie af de centrale for
handlinger og tog en stribe skelsæt
tende initiativer. Han førte forhand
lingerne med general Gørtz om mod
standsbevægelsens forhold til office
rerne og værnene. Han ledede i
Stockholm forhandlingerne med bri
terne om modstandsbevægelsens ind
placering i forhold til de vestallierede.
Han var ordfører for Rådet i den so
vjettiske Stockholm-ambassade, da
Døssing-missionen skulle bringes i hus
og Danmarks forhold til Sovjetunio
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nen skulle søges bragt i leje. Han var
med under folkestrejken i København
i juli 1944 og udarbejdede Rådets
»hvidbog« om forløbet. Han var med,
da kontakten med politikerne blev
formaliseret med skabelsen af Kon
taktudvalget. Han havde kontakt med
departementscheferne, var med i alle
kriserne i eftersommeren og efteråret
1944, og han var den, der tog initia
tivet og prægede forhandlingerne, da
Rådet og politikerne i vinteren 1944—
45 drøftede dannelsen af et fælles
program, en fælles befrielsesregering
og en fælles henvendelse til de allie
rede om anerkendelse af dansk status
som allieret. Han var den, der med
ære, skyld eller ansvar modsatte sig
et indrepolitisk efterkrigstidsprogram
for modstandsbevægelsen og nedlagde
det veto, der skrinlagde planerne. Han
var med overalt i de store afgørelser
og oftest i de små detailbeslutninger.
Han var Rådets flittigste medlem og
sled i ufattelig grad på fysik og psyke.
Så svaret på de første spørgsmål
giver sig af sig selv. Der var i hele
Frihedsrådet ikke den person, der
som kilde var bedre placeret end han
til at opleve, observere og vurdere.
At han skriver »jeg« på næsten hver
side har ikke blot at gøre med »erin
dringens natur«. Det har med indsat
sen at gøre og kræver ingen afbigt.
Hvordan er da denne hovedkildes
erkendelsesevne? Den er af høj ka
rat! Frode Jakobsens intellekt, uddan
nelse og etiske holdning lænker ham
til et sanddru referat af den virkelig
hed, han oplevede, men netop kun
sådan som han oplevede den. I de to
bind vil man forgæves lede efter næv
neværdige objektive fejl i skildringen.
Man vil også lede forgæves efter væ
sentlige nyheder af objektiv karakter.
Men lykkeligvis tvinger den samme
etiske holdning Frode Jakobsen til
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uskrømtet subjektivitet i vurderingen
af personer og situationer. Det er
som om han 30 år efter har genople
vet og nu genopfrisker sine domme
og fordomme og dermed i sand for
stand bringer læseren tilbage til den
tids problemstillinger og naturligvis
især til de problemstillinger, der netop
blev hans. Nu og da bliver skildringen
direkte polemisk som f. eks. i skildrin
gen af kontroversen med Hal Koch
og i skildringen af hans obstruktion
mod et efterkrigstidsprogram for
modstandsbevægelsen. Her som flere
andre steder bryder en gammel liden
skab igennem og får nyt mæle i da
tidens tungemål. Det er måske netop
herigennem, værket har sin største be
tydning som historisk kildeskrift. Det
er modstandsmanden fra 1940-45,
der efter 30 års politiske virke skub
ber al senere tilkommende erfaring
til side og tænker, føler og argumen
terer i de samme baner som dengang,
da debatten levede. Billederne fra be
sættelsesårene har været uudslukke
ligt fikserede gennem de 30 år og
fremtræder nu uden den retouche,
man kunne have befrygtet.
Under udarbejdelsen har Frode Ja
kobsen ikke været i enrum med erin
dringen. Han har kunnet støtte sig til
et betydeligt materiale og har gjort
det. Først og fremmest til sine egne
papirer fra dengang - i dag i rigsarki
vet - samt til en bred fremstilling, han
på anmelderens opfordring udarbej
dede i 1955, ligeledes til og i rigsar
kivet. Erindringsværkets tidsmæssige
afstand fra virkeligheden er derfor
for store partiers vedkommende ikke
30, men kun 10 år, hvortil kommer
de mange samtidige dokumentindslag,
uplettede af tidsafstanden.
Det er de færreste memoirer, der
kan måle sig med dette memoireværk.
Begivenhedernes vægt, kildens nær
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hed, fremstillingens oprigtighed og
dens. proveniens, alle disse forhold bi
drager til at give værket lødighed. At
det meste så kan læses og uddybes
i rigsarkivets samlinger er en anden
sag, der kun vedrører de få, der kom
mer der. I Frode Jakobsens bog kan
en ny generation opnå en indføling i
besættelsesårenes ofte uhåndgribelige
begrebsverden og offentligheden få en
samlet og let tilgængelig redegørelse
for den mærkeligste regering, landet
har haft. At redegørelsen er set fra
Frode Jakobsens observationsposter
må offentligheden tage med i købet.
Disse observationsposter lå ikke i et
hjørne af hegnet, men midt i krattet.
Der er især én ting, man efter læs
ningen kunne ønske: At Frode Jakob
sen ville fortsætte, hvor han slap, dvs.
at han ville fortsætte sit memoireforfatterskab med en skildring af perio
den maj 1945-november 1945. I den
ne periode sad Frode Jakobsen i den
besynderlige og heterogene befrielses
regering, der trådte til den 5. maj
1945, ikke mindst som følge af Fro
de Jakobsens ihærdige mæglingsbe
stræbelser mellem de såkaldte »gam
le« politikere og Frihedsrådet. Hvil
ke problemer mødte ikke denne rege
ring, og hvor lidt ved vi ikke om net
op denne vigtige overgangsperiode.
Her kunne Frode Jakobsen måske bed
re end nogen anden udarbejde endnu
et kildeskrift. Måske lod det sig ikke
foreløbig trykke? Men det lod sig
skrive! Hvad foregik der i ministeri
um, folketing og korridorer i det hal
ve år? Problemer var der jo nok af.
Men vi ved mindre end lidt om den
ne periode, hvor tingene skulle bevæ
ge sig fra det abnorme til det norma
le. Og skildringen behøvede ikke at
stoppe med 1945. For Frode Jakob
sen blev der et politisk virke endnu i
30 år.
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Også på et andet punkt kunne
dansk historie ønske sig et otiumsar
bejde fra Frode Jakobsens hånd: »Rin
genets historie. Også her er det småt
med reel viden, og Frode Jakobsen
er påny hovedkilden - hvis han har
tid og kræfter til endnu engang at
leve sig ind i sin egen fortid.
Jørgen Hæstrup

Danish Department of Foreign A f
fairs until 1770. Vejledende arkivregistraturer, XVI. By Arthur G.
Hassø and Erik Kroman. (Rigsarki
vet, 1973). VII + 196 s.
Lokalarkiver til 1559, Gejstlige arki
ver, I. Ærkestiftet og Roskilde
stift. Vejledende arkivregistraturer,
XVII. Ved Thelma Jexlev. (Rigsar
kivet, 1973). 399 s.
O. Kyhl: Den landmilitære central
administrations embedsetat 16601763. (Rigsarkivet, 1973). 45 s.
Privatarkiver. Statsminister Niels Ne
ergaard (1854-1936). Foreløbige
arkivregistraturer, ny serie, nr. 2.
(Rigsarkivet, 1973). 92 s.
Privatarkiver. Politikeren Chresten
Poulsen Berg (1829-1891). Maren
Berg, f. Bertelsen (1836-1906).
Politikeren Sigurd Berg (18581906). Politikeren Sigurd Berg
(1858-1921). Do., nr. 5. (Rigsarki
vet, 1973), 105 s.
Privatarkiver. Politikeren Lars Dine
sen (1838-1915). Do., nr. 6. (Rigs
arkivet, 1973). 36 s.
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Privatarkiver. Slægten Glahn (17501965). Do., nr. 9. (Rigsarkivet,
1974). 96 s.
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil
1919. Holbæk amt. Foreløbige ar
kivregistraturer. (Landsarkivet for
Sjælland m. m., 1973). 280 s. Sorø amt, II. Do. (Do., 1973). 195
s. - Frederiksborg amt, II. Helsing
ør byfoged. Do. (Do., 1974). 173
s.
Roskilde stifts kirkebøger, IV. Prov
stierne i Præstø amt. Sogne nr.
469-556. Foreløbige arkivregistra
turer. (Landsarkivet for Sjælland
m. m., 1973). VII
128 s.
Københavnske kirkebøger, 1, og Kø
benhavnske kirkebøger, 11. Med et
tillæg omfattende diverse modtag
ne kirkebøger, herunder kirkebø
ger fra Grønland og Dansk-Vestindien. Do. (Do., 1974). XVII
261 s.
Kgl. bygningsinspektoratsarkiver, af
leveret til Landsarkivet for Sjælland
m. m., med et tillæg omfattende
enkelte slotsforvalterarkiver 1856ca. 1956. Foreløbige arkivregistra
turer. (Landsarkivet for Sjælland
m. m., 1974) VIII
83 s.
Oversigt over Landsarkivets samling
af kort og tegninger indtil ca.
1900. Foreløbige arkivregistraturer.
(Landsarkivet for Sjælland m. m.,
1973). VI
207 s.
Sjællands Landstings panteprotokoller
1632-1761: Registre fremstillet ved
EDB. (Landsarkivet for Sjælland
m. m., 1974). Forsk, pagin.
Godsarkiver 2. Hedekolonierne. A r
kivregistraturer, 4. Ved Poul Ras-
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mussen, med sagregister og over
sigter udarbejdet af Niels Windfeld
Lund. (Landsarkivet for Nørrejyl
land, Viborg, 1974) 93 s.
Privatarkiver, 1. Arkivregistraturer,
5. (Landsarkivet for Nørrejylland,
Viborg 1975). Forsk, pagin.
3. Udskrivningskreds’ arkiv, 17881956. Med indledning af Knud J. V.
Jespersen. (Landsarkivet for Fyn,
Odense, 1970). 64 s.
I de senere år er der kommet en im
ponerende strøm af trykte eller du
plikerede registraturer fra Rigsarki
vet og et par af landsarkiverne, det
nørrejyske og især det sjællandske.
Rigsarkivet har fortsat rækken af
V ejledende arkiv registratur er med to
bind.
Bd. 16, Danish Department of For
eign Affairs until 1770, ved Arthur
G. Hassø og Erik Kroman, er en no
get forkortet udgave af Vejledende
arkivregistraturer, XI, Tyske Kancel
li, II, 1962, oversat til engelsk, såle
des at også international forskning
kan drage nytte af det righoldige ma
teriale i Gehejmekonseillet 16701770, Danske Kancellis udenrigske af
deling til 1676 og Tyske Kancellis
udenrigske afdeling til 1770, et mate
riale, der netop selv almindeligvis er
fremmedsproget.
Bd. 17, Lokalarkiver til 1559,
Gejstlige arkiver, I, ved Thelma Jexlev, er første bind i et trebinds regi
straturværk over lokalarkiver før
1559 i Rigsarkivet og landsarkiverne,
i Den Arnamagnæanske Samling, på
Herlufsholm og i enkelte byarkiver
samt en del arkivalier i Det kgl.
Bibliotek, idet de to første bind skal
omfatte de gejstlige arkiver, det tred
je de verdslige arkiver. Man får her
med en samlet oversigt over et ellers
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spredt materiale, hvoraf en del i tid
ligere tid, blot ud fra kriteriet, at det
er ældre end 1559, er udtaget af de
oprindelige arkiver rundt om i landet
for at blive samlet i Rigsarkivet. Ord
ningen sigtede mod at lade de ældre
arkivalier i højere grad komme til
nytte; men først nu får man med den
nye registratur et overblik. Registra
turen er en arkivregistratur, men den
udnytter så vidt muligt fordelene ved
repertoireformen, med registrering af
enkelte dokumenter. Til hvert doku
ment findes en regest, med angivelse
af dokumentets art, udsteder og mod
tager samt det væsentligste af indhol
det, hvorefter følger arkivalske oplys
ninger, om sprog, materiale, beseg
lingsforhold, og henvisninger til trykte
gengivelser i Diplomatarium Danicum,
Repertoriets to rækker og så vidt mu
ligt til Regesta, for kongebrevenes
vedkommende til Danske Kancellire
gistranter og Kancelliets Brevbøger,
samt endelig angivelse af det arkiv,
hvor dokumentet opbevares. Opstil
lingen af registraturen er topografisk,
svarende til den i Trap Danmark, idet
de gejstlige arkiver dog er registreret
stiftsvis efter den i 1559 gældende
stiftsinddeling. Da små arkiver nemt
kan overses imellem de store, er bin
det forsynet med en alfabetisk liste
over de registrerede arkivfonds. Det
skulle derfor med den nye overskue
lige registratur på mange måder bli
ve nemt at udnytte det værdifulde
middelalderlige materiale i de spredte
lokalarkiver.
Rækken af de praktiske opslags
værker med embedsetater er blevet
forøget med O. Kyhls Den landmili
tære centraladministrations embeds
etat 1660-1763, udarbejdet som ma
nuskript allerede i 1948 som første
led i en embedsetat for den landmili
tære centraladministration i hele ene-
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vældetiden til 1848. Bogen kunne der
ved blive et modstykke til G. N. Krin
gelbachs værk om den civile central
administrations embedsetat 16601848; men Rigsarkivets arbejdskraft
situation tillader ikke for tiden en vi
dereførelse af arbejdet, hvorfor man
nu har besluttet at udgive det i den
foreløbige form.
I den nye serie af Foreløbige ar
kivregistraturer foreligger nu i en til
talende form registraturer over arki
ver efter fremtrædende politikere
som A. F. Krieger, Niels Neergaard,
Lars Dinesen og Christen Berg samt
slægten Glahn. Korte indledninger
oplyser om proveniensen af arkiver
ne, der kan være ordnet hver på deres
måde; men bl. a. gennem alfabetiske
brevskriverfortegnelser er let tilgæn
gelige for mange formål. Efterhånden
som denne registraturrække vokser,
vil formentlig netop brevskriverfor
tegnelserne vise sig at være overor
dentlig nyttige; man kunne derfor
ønske sig én fælles sammenarbejdet
fortegnelse for hver registratur, og
ikke, som i flere af de foreliggende,
lister for hver enkelt pakke. Arkiver
ne kan være særdeles omfattende og
righoldige, og ikke mindst registratu
ren over slægten Glahns arkiv viser
dette materiales muligheder for bl. a.
personalhistorien og kulturhistorien.
Landsarkivet for Sjælland har fort
sat rækkerne af registraturer over
retsbetjentarkiver og kirkebøger.
Med de senest tilkomne registratu
rer over retsbetjentarkiverne fra Sorø
amt II, Holbæk amt og Frederiksborg
amt II, Helsingør byfoged, er hvad
retsbetjentarkiverne angår det sjæl
landske landsarkivs område endelig
dækket, og man har et overskueligt og
praktisk hjælpemiddel ved brugen af
det værdifulde materiale i disse om
fattende arkiver, der rummer tingbø
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ger, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, sager vedrørende poli
ti, næringsvæsen, vejvæsen osv. Som
ved de tidligere registraturer letter
administrationshistoriske oversigter i
korte indledninger og fortegnelser
over sognenes jurisdiktionsforhold
brugen af de ofte komplicerede arki
ver. Af særlig interesse er registratu
ren over Helsingør byfogeds arkiv,
der har fået et stort bind for sig, idet
det sjældent velbevarede arkiv er me
get omfattende, bl. a. fordi man har
besluttet ikke at foretage kassatio
ner i dette arkiv, således at forsknin
gen får mulighed for at danne sig et
ret fuldstændigt indtryk af byfoged
embedets virkeområde. Med de indgå
ende indledninger til de enkelte afsnit
til belysning af forretningsgangen for
de enkelte sagområder og med det ret
detaljerede stikordsregister kommer
dette registraturbind til at stå som en
nøgle ved anvendelsen af retsbetjentarkiver.
Med de senest tilkomne registratu
rer over kirkebøger fra Præstø amt
og København I—II er hvad kirkebø
gerne angår ligeledes det sjællandske
landsarkivs område endelig dækket.
I ni bind har man nu en fuldstændig
oversigt over kirkebogsmaterialet fra
Sjælland, Lolland-Falster og Born
holm, med administrationshistoriske
indledninger og oversigter, oversigts
kort over sogne, stedregistre for land
sognene og købstæderne og gaderegi
ster for København. Personalhistorikerne har fået et lettilgængeligt hjæl
pemiddel i deres arbejde; men for
social- og befolkningshistorien må
man i nogen grad beklage, at man
ikke har valgt at medtage også det
øvrige værdifulde materiale i præstearkiverne, såsom kirkeregnskaber og
fattig- og skolekommissionsprotokol
ler.
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Udenfor de særlige rækker står re
gistraturen over Kgl. bygningsinspek
toratsarkiver, et materiale, der vel
ikke har været meget benyttet, men
som på grund af den hidtidige ord
ning og registrering har været van
skeligt tilgængeligt. I en fyldig indled
ning redegøres for administrationen
af statens bygningsvæsen 1849-1970,
med dens opdeling i bygningsdirek
torat og bygningsinspektorater, og
under de tre bygningsinspektoraters
registraturer følger registreringen af
palæer, ministeriernes bygninger, told
bygninger, kirker cg præstegårde osv.,
således at det skulle være muligt at
finde frem til materiale vedrørende
bestemte statsbygninger.
Oversigt over Landsarkivets samling
af kort og tegninger indtil ca. 1900
er ikke en egentlig registratur, men
snarere et register til det sjællandske
landsarkivs seddelregistratur over kort
og tegninger, der er udtaget af de ar
kivfonds, hvortil de egentlig hører.
Praktiske hensyn til format og form
har dikteret denne udtagning, men da
materialet efter sin art har en særlig
karakter, bl. a. ofte benyttes til illu
strationer, er den specielle opbeva
ring af flere grunde praktisk. For
brugeren gør oversigten det nemt at
finde frem til kort over og tegninger
af bestemte lokaliteter og emner, idet
materialet er opstillet efter arkivfonds
i samme rækkefølge som i oversigten
Landsarkivet for Sjælland, LollandFalster og Bornholm og hjælpemid
lerne til dets benyttelse, 1966, og in
denfor de enkelte arkivfonds ordnet
topografisk efter amter i samme ræk
kefølge som i Trap Danmark, 5. udg.
og herunder igen alfabetisk efter lo
kalitet. I øvrigt henviser et alfabe
tisk stednavneregister til alle de ste
der, hvor hver enkelt lokalitet optræ
der.
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Et værdifuldt registermateriale har
man også i publikationen Sjællands
Landstings panteprotokoller 16321761, der omfatter detaljerede regi
stre til de ti protokoller fra denne pe
riode. Arbejdet er udført gennem
EDB og er det første publicerede re
sultat af denne tekniks anvendelse ved
et registreringsarbejde i arkivvæsenet.
Hensigten har været at etablere en
række indgange til et værdifuldt, men
vanskeligt tilgængeligt materiale og
samtidig gøre elementære og princi
pielle erfaringer vedrørende registerarbejde ved hjælp af EDB. Om van
skeligheder og erfaringer ved arbej
det og om registreringen, de registre
rede data og registrene oplyses der i
indledningen, og derefter følger de
otte udskrevne registre, hver indledt
med en kort redegørelse for omfang
og opbygning, forholdet til panteprotokollernes extensoindhold og rettel
ser og tilføjelser. De otte registre
rummer alfabetiske lister over kredi
torer (I), disses bopæl eller tjeneste
sted (II), og stilling eller titel (III),
debitorer (IV), systematiske registre
over hartkornsangivelser (V), debito
rer med hartkornsangivelse (VI) og
lånesummer (VII) og et alfabetisk re
gister over panternes topografiske
fordeling (VIII). Dermed er publika
tionen ikke blot en vigtig indgang til
materialet; den må også kunne dan
ne udgangspunkt for en længere ræk
ke undersøgelser over økonomiske og
sociale forhold i perioden.
Fra Landsarkivet for Nørrejylland
er kommet et par bind i en række ar
kivregistraturer.
Godsarkiver 2. Hedekolonierne,
ved Poul Rasmussen, med sagregister,
og oversigter udarbejdet af Niels
Windfeld Lund, giver en god oversigt
over et spredt materiale, idet bindet
registrerer arkivalier fra flere fonds,
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således en række amtsarkiver, Viborg
amtsstues arkiv og samlingerne Gods
arkiver og Forskellige arkiver samt
materiale i Rigsarkivet vedrørende
hedekolonierne. Til registraturen slut
ter sig et detaljeret sagregister til en
del af materialet, nemlig korrespon
dance 1759-74 og 1777 i arkivet ef
ter Kommissionen til de tyske bønders
etablering på hederne. Hermed har
man en detaljeret registratur over ma
teriale vedrørende det ene af statens
to store godskomplekser i Jylland, ko
lonierne på de jyske heder, idet ma
terialet vedrørende det andet, rytter
godserne, er registreret i bindet gods
arkiver 1. Ryttergodserne, Arkivregi
straturer 3, fra 1971.
Privatarkiver, 1, er første bind i en
række registraturer over private per
soner og familjers arkiver, hvoraf
landsarkivet rummer talrige med bre
ve, dagbøger, manuskripter og regn
skabsprotokoller af almen interesse.
Bindet indeholder registraturer over
en lille halv snes af disse privatarki
ver, herunder arkiverne efter arkitekt
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Søren Vig-Nielsen, med et omfatten
de bygningsmateriale, forfatteren, re
daktøren og bogtrykkeren Anton
Frantz Just og forfatteren Aug. F.
Schmidt, alle med brevskriverlister.
Fra Landsarkivet for Fyn er kom
met en registratur over 3. Udskriv
ningskreds’ arkiv 1788-1956. Kred
sen omfattede det fynske område og
udgjorde det ene af de fire distrikter,
Danmark var opdelt i. For de admi
nistrative og personalemæssige for
hold redegør en længere indledning
ved Knud V. J. Jespersen, og i regi
straturen er materialet, herunder 293
bind lægdsruller, opstillet systema
tisk og topografisk, idet en nøgle med
alfabetisk opstillede sogne i indled
ningen (s. 10-19) fungerer som en
hurtig indgang til de enkelte ruller.
De mange rækker og serier, udgi
vet af forskellige arkiver, kan virke
forvirrende; men et godt overblik gi
ver det systematisk ordnede hæfte
Skrifter udgivet af Rigsarkivet og
landsarkiverne 1852-1973, udgivet i
1973.
Ole Degn

Skrifter udgivet af:
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1. Hans H. Fussing: Bybefolkningen 1600-1660. 1957. 125 sider. Udsolgt.
2. Viggo Sjøqvist: Peter Vedel. Udenrigsministeriets direktør. I. 1957. 287 sider.
Udsolgt.
3. Erik Rasmussen: Statslånskrisen 1919. 1952. 2. opl. 1970. 125 sider. Kr. 28,75
(23,00).
4. P. G. Lindhardt og Jørgen Swane: To højkirkemænd. Brewexling mellem bisp
erne H. Stein og J. Swane. 1958. 604 sider. Udsolgt.
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1958. 169 sider og 18 plancher. Udsolgt.
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