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I det netop udsendte dobbelthæfte XII, 1-2 er der indtruf
fet et par alvorlige fejl. Derfor følger neden- og omstå
ende rettelser til siderne 37, 40-41 og 42. Senere vil vi 
udsende omtryk af siderne 37-44 (af bogbindertekniske grunde 
må vi tage så mange sider).

Med beklaaelsi og")venlig hilsen

Vagn Dybdahl
Side 37, efter note 18, indsættes følgende skema:



Side 40, efter note 24, indsættes følgende skema

Side 42, linje 4, skal lyde:
valgte at basere fremstillingen af slaget på denne tra 
dition frem for den mangelfuldt be-



Jakob I’s Østersøpolitik 1603-25
A f  Birgit Bjerre Jensen

Udgangspunktet for arkivar, cand. mag. Birgit Bjerre Jensens ar
tikel er et studium a f forholdet mellem Danmark og England fra  
1603 til 1625, det vil sige i den periode, hvor de to konger var svog
re. Denne synsvinkel viste sig ufrugtbar, fordi der manglede en sam
menhæng, hvori de dansk-engelske relationer kunne indgå. Trods 
talrige behandlinger afperiodens engelske udenrigspolitik findes der 
ingen samlet fremstilling a f den engelske Østersøpolitik. Denne man
gel søges afhjulpet med denne artikel. Det oprindelige emne, forhol
det mellem Danmark og England indgår heri, men i en ret summa
risk form fo r ikke at forrykke helhedsbilledet.

Det kan i øvrigt nævnes, at undersøgelsen a f Jakob Vs Østersø
politik indirekte bliver et bidrag til de igangværende forsøg på at nå 
en mere nuanceret opfattelse a f Jakob Ts regeringsevner. Alt for ofte 
er Elizabeths efterfølger blevet totalt fordømt uden forståelse for, 
hvilke problemer han stod over for, og hvad han trods alt opnåede.

De baltiske stater bestod omkring 1600 af Danmark-Norge, Sverige med Fin
land, Rusland, Polen og de preussisk-livlandske og de tyske Hansestæder. 
Englands forhold til området har i nyere tid været gjort til genstand for en 
betydningfuld forskning1, men sandsynligvis på grund af kildematerialets om
fang har disse studier hver for sig været begrænset til de bilaterale forbindel
ser mellem England og én af de baltiske stater. En følge af denne fremgangs
måde er, at det samlede overblik går tabt, og at enkeltbegivenheder ofte bliver 
proportionsforvrænget. Ved at behandle den engelske politik over for alle de

1. Edward P. Cheyney: England and Denmark in the Later Days o f Queen Elizabeth, 
Journal of Modern History, I (1929), pp. 12-39; Henny G larbo: Christian IV  og Jakob I, 
Danske i England (1956), pp. 11-54; Inna Lubimenko: Les relations commerciales etpo- 
litiques de l’Angleterre avec la Russie avant Pierre le Grand. Bibliothéque de l’École des 
Hautes Etudes, no. 261 (1933); Henryk Zins: England and the Baltic in the Elizabethan 
Era (1972), omhandler næsten udelukkende handelsforbindelserne med Polen; Josef 
Jasnowski: England and Poland in the XVIth and XVIIth Centuries (1948); Paul Sim
son: Die Handelsniederlassung der englischen Kaufleute in Elbing, Hansische 
Geschichtsblätter, XXII (1916), pp. 87-144; Hans Fiedler: Danzig und England. Die 
Handelsbestrebungen der Engländer vom Ende des 14. bis zum Ausgang des 17Jahr
hunderts, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, LXVIII (1928), pp. 61-125; 
R ichard Ehrenberg: Hamburg und England im Zeitalter der Königin Elizabeth (1896).
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baltiske stater, og ved at se denne politik i relation til engelsk udenrigspolitik i 
almindelighed, er det artiklens formål at nå til en bedre forståelse af engelsk 
Østersøpolitik. Formålet med artiklen er desuden at undersøge, om den 
engelske konges politik over for de baltiske stater blev formuleret i sammen
hæng med politikken over for det øvrige Europa, eller om de baltiske stater ud
gjorde en uafhængig enhed med egne problemkomplekser.

Den ovenfor omtalte forskning er i overvejende grad koncentreret om 
engelsk handel med Østersøstaterne. Denne interessevinkel er naturlig, efter
som engelsk handel ekspanderede kraftigt i anden halvdel af det 16. århundre
de efter grundlæggelsen af Muscovy Company i 1555 og Eastland Company i 
1579. Den engelske Østersøhandel var beskeden i forhold til Nederlandenes 
handel, men den var af stor betydning for engelsk økonomi. Eksporten afklæ
de skabte en levevej for tusinder af mennesker, og importen af materialer til 
skibsbygning satte England i stand til at opbygge en krigs- og handelsflåde.

Eastland Company havde monopol på den engelske handel med Norge, 
Sverige og alle østbaltiske havne bortset fra Narva. Danmark og Det tyske 
Riges Østersøkyster var delt mellem Eastland Company og Merchant Adven
turers. Helsingør og København lå i Eastland Companys område, mens 
Merchant Adventurers havde monopol på handelen med den tyske Nordsø- 
kyst. Muscovy Company havde kontrol med den engelske handel med Rus
land over Arkangelsk og Narva.

Eastland Companys altdominerende eksportvare var farvet og færdigbe
handlet klæde, som blev afsat i Danzig, Elbing og Königsberg. Importvarer 
var hamp, hør, lærred, beg, tjære, aske og potaske. Korn blev importeret, når 
der var mangel i England. Fra Sverige og Finland blev importeret tømmer, 
tjære og lejlighedsvis jern og kobber. Rug købtes i Danmark og tømmer i Nor
ge. Omfanget af den norske handel er blevet anslået til en tredjedel af kom
pagniets handel øst for Øresund. Muscovy Company eksporterede færdigbe
handlet klæde og af og til krigsmateriel til Rusland, mens det importerede pels
værk, voks, tran, tømmer og andet skibsbygningsmateriel, især tovværk. Korn 
importeredes afhængigt af den engelske efterspørgsel. Merchant Adventurers 
solgte ubehandlet klæde til Nordtyskland og importerede herfra blandt andet 
lærred, olmerdug, vin, isenkram og korn2.

I betragtning af den engelske handels betydning var det naturligt, at det var 
et grundlæggende element i Jakobs Østerpolitik at sikre den de bedst mulige

2. R.W .K. H inton: The Eastland Trade and the Common Weal in the Seventeenth Century
(1959), pp. 5, 35-41, 51-52; E. Lipson: The Economic History o f England (1931), II, pp.
185-86, 319, 327, 334; Hans H aussherr: Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit vom Ende 
des 14. bis zur Höhe des 19. Jahrhunderts, (3. udg. 1960), p. 93; Aleksander Loit: Sveri
ge och Östersjöhandeln under 1600 Talet, Historisk Tidskrift (1964), p. 313; Henryk 
Zins: England and the Baltic, passim.
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vilkår. Dette opnåedes først og fremmest ved at skaffe de tre handelskom
pagnier favorable handelstraktater, der fastsatte vilkårene for sejlads i Øster
søen og i Nordhavet og for handlen på de baltiske markeder. Derudover var 
det væsentligt at bevare ro og orden i området. Krige måtte afværges, og hvor 
dette ikke lykkedes, måtte de bringes til ophør snarest muligt. Og dog; krig var 
ikke nødvendigvis altid et onde. Handelen havde de bedste udfoldelsesmulig
heder, når ingen baltisk stat var så stærk, at den kunne diktere handelsvilkåre
ne. Det kunne derfor være formålstjenligt for England at gå imod en stat, der 
var blevet for dominerende. Spørgsmålet er, om engelsk politik alene motive
redes af disse handelspolitiske hensyn, eller om den også motiveredes af 
engelske interesser uden for Østersøen, således at den baltiske politik udgjor
de en del af den samlede engelske udenrigspolitik.

Den følgende undersøgelse er opdelt i tre tidsperioder, da vigtige politiske 
ændringer i Østersøen omkring 1613 og 1620 påvirkede betingelserne for den 
engelske politik.

Østersøen ved Jakobs tronbestigelse
Da Jakob i 1603 arvede den engelske trone, var Østersøområdet præget af 
ustabile forhold.

Danmark-Norge var den stærkeste stat, og den danske konges politik var af 
afgørende betydning for alle tre kompagniers handel. Den danske konge be
herskede adgangen til Østersøen via Øresund og Store Bælt, og han gjorde 
energiske forsøg på at få kontrol med handelsruterne nord om Norge til Rus
land og syd om Holsten ad Elben til Det tyske Rige. Disse ambitioner førte til 
et spændt forhold til Elizabeth, et forhold der blev yderligere forværret af til
tagende engelsk fiskeaktivitet ved Norge og Island. Elizabeths politik over for 
Danmark havde to mål: at hævde engelske handels- og fiskerettigheder mod 
den stadigt mere aggressive danske politik, og at holde Danmark neutral i den 
engelsk-spanske konfrontation for derved at hindre et samarbejde mellem den 
danske og den spanske flåde. Det lykkedes Elizabeth at holde Danmark neu
tral, men ikke at opnå tilfredsstillende vilkår for handel og fiskeri. En engelsk
dansk konference i Bremen havde nået et dødvande, allerede før den engelske 
dronnings død officielt afbrød mødet3.

Sverige var i modsætning til Danmark en stat af relativt ringe betydning. 
Sverige havde kun adgang til Nordsøen ved Götaelvens udløb, og dets forsøg 
på at komme ud til Hvidehavet blev konsekvent imødegået af Danmark. Sve
riges ekspansion gik mod øst langs Østersøens østlige kyster, hvor erobringen

3. Edward P. Cheyney: England and Denmark, pp. 12-39; A rthur A ttm an: Den ryska 
marknaden i 1500-talets baltiska politik 1558-1595 (1944), p. 413.
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af Narva fra Rusland i 1581 var en vigtig milepæl. Muscovy Company måtte 
herefter anvende vejen nord om Norge for at nå frem til de russiske markeder. 
Sverige blev dog anset for at være svagere end Danmark, et indtryk som for
stærkedes af de usikre indre forhold i Sverige i denne periode. I 1599 havde 
den protestantiske regent Karl afsat den retmæssige svenske konge, den ka
tolske Sigismund af Polen, og i de følgende 30 år var Sverige og Polen i krig 
næsten uafbrudt. Herredømmet over Livland var et vigtigt krigsmål, og ved 
gentagne gange at blokere Riga bragte Sverige sig i et modsætningsforhold til 
alle vestlige handelsnationer. Elizabeth holdt sig neutral i det svensk-polske 
forhold, da det tjente de engelske interesser bedst, at de to lande holdt hinan
den i skak4.

På det tidspunkt, da Jakob overtog magten i England, var Rusland på sam
menbruddets rand som følge af borgerkrige. Det betød, at Muscovy Compa
nys gunstige handelsprivilegier ikke længere kunne tages for givet5. Englands 
mest presserende problem i den østlige del af Østersøen var dog forholdet til de 
preussisk-livlandske Hansestæder. Ved oprettelsen af Eastland Company var 
Danzig blevet kompaniets stabelstad; men da Danzig senere forringede dets 
privilegier, flyttede kompagniet sin handel til Elbing, en mindre Hansestad i 
Østpreussen. Danzig vendte sig derefter mod de engelske købmænd, og byens 
politik kom derved til at udgøre en del af Hanseforbundets generelle forsøg på 
at trænge de engelske købmænd tilbage fra kontinentet og tilbageerobre de 
tabte Hanseprivilegier i England. Danzig fik ekskluderet Elbing af Hansefor
bundet og fik den polske konge til at nægte at godkende Elbing som engelsk 
stabel. Disse forhold forværredes af en religiøs strid mellem det overvejende 
protestantiske Elbing og den polske, katolske konge, en strid hvor de engelske 
købmænds tilstedeværelse i Elbing var en ekstra hindring for Sigismunds mod- 
reformatoriske planer. Skønt alt dette ikke medførte nogen nedgang i kom
pagniets handel med Elbing, vedblev residensen der at volde problemer i for
holdet til den polske konge6.

Englands forhold til de tyske Hansestæder fremviste endnu vanskeligere 
problemer. Et kejserligt edikt havde i 1597 forbudt Det tyske Riges undersåt
ter at handle med Merchant Adventurers, og som svar havde Elizabeth ude
lukket Hanseforbundet fra al handel i England. Ediktet var imidlertid kun ret
tet mod det engelske kompagnis monopolstilling, og som følge af de tyske by-

4. Bertil Thyresson: Sverige ock det protestantiske Europa från Knäredfreden til Rigas 
erövring (1928), pp. 5-11; Wilhelm Tham, Den svenska utrikespolitikens historia 1:2, 
1560-1648 (1960), p. 86.

5. Lubimenko: Les relations commercialese pp. 45-47, 201; A ttm an: Den ryska mark
naden, pp. 154, 408-9.

6. Simon: Die Handelsniederlassung, pp. 128-32; Zins: England and the Baltic, pp. 9-10; 
Fiedler: Danzig und England, pp. 115-17.
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ers indbyrdes rivalisering fik de engelske købmænd adgang til at handle i Han- 
sebyen Stade ved Elbens udløb, når blot de ikke officielt var medlemmer af 
kompagniet. Lybeck og Hamborg anklagede Stade over for kejseren, men blev 
henvist til at søge direkte forhandling med England. En konference blev af
holdt i Bremen, men den bragte lige så lidt som den samtidige engelsk-danske 
konference noget resultat. Trods handelsmulighederne i Stade havde engelsk 
handel på Tyskland dog lidt et alvorligt tilbageslag7.

Englands forhold til de baltiske stater fremviste derfor i 1603 alt i alt et util
fredsstillende billede.

Jakobs baltiske politik 1603-1612
Den skotske kong Jakobs magtovertagelse i 1603 betød ikke alene en ny re
gent på den engelske trone, men også en ny politik. Som Elizabeth så han sig 
selv som den protestantiske verdens forkæmper og forsvarer, men i modsæt
ning til sin forgænger afskyede han krig. Ledestjernen i Jakobs udenrigspoli
tik var et tusindårsrige, hvor alle stater levede i evig fred og fremgang med 
Jakob som mægler i tilfælde af konflikter. Den vigtigste hindring for en euro
pæisk fred var den engelsk-spanske krig, og Jakob indledte derfor straks freds- 
forhandlinger, der førte til fred i august 16048.

Også Østersøpolitikken ændredes. Det gjaldt især over for Danmark, hvor 
forholdet bedredes straks ved Jakobs tiltræden. Christian IV var Jakobs svo
ger, og forbindelserne mellem de kongelige familier havde været venskabelige, 
siden Jakob ægtede Christian IV’s søster Anna i 1589.1 sommeren 1603 ud
nyttede Jakob de venskabelige forbindelser til at indlede forhandlinger med 
Christian IV om vilkårene for engelsk fiskeri og sejlads i danske farvande. 
Bortset fra et krav om, at fiskeri i åbent hav og langs Norges og Islands kyster 
skulle være frit, og at engelske købmænd skulle have lov at søge havn i Norge 
og Island, koncentrerede Jakob sig om den altafgørende passage gennem Øre
sund. Han ønskede at gøre den danske konges administration af sundpassa
gen og opkræveisen af sundtolden mindre vilkårlig og bad om, at toldsatserne 
måtte blive offentliggjort, og skibenes gennemfart ikke blive forsinket. Christi
an IV viste sig imødekommende, og et kompromis nåedes i slutningen af året:

7. Ehrenberg: Hamburg und England, pp. 213-15; L ipson: Economic History o f England, 
pp. 204-8.

8. Se David H arris Willson: King James VI & I  (1956), især kapitel 15. To nyere bio
grafier er ret svage med hensyn til Jakobs udenrigspolitik: William Me Elwee: The Wisest 
Fool in Christendom. The Reign o f King James I  and VI (1958) og David Mathew: James 
7(1967). En fremragende redegørelse for en del af udenrigspolitikken findes i M aurice Lee 
J r . : James I  and Henri IV. An Essay in English Foreign Policy 1603-1610 (1970). Dron
ning Anna er senest blevet biograferet af Ethel Carleton Williams: Anne o f Denmark, 
Wife o f James VI o f Scotland: James I  o f England (1970).
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Fiskeri langs Norges og Færøernes kyster blev ikke tilladt; men med hensyn til 
Island kunne fiskeri uden for en afstand på to danske mil tillades ved et sær
ligt pas fra den danske konge. Engelske skibe på vej til Rusland fik tilladelse til 
at søge nødhavn i Norge. Christian lovede endvidere at offentliggøre toldsat
serne, hvis Jakob til gengæld ville sørge for, at alle engelske skibe blev udsty
ret med attesterede opgørelser over ladningen for at hindre det udstrakte 
smugleri. Aftalen gjorde ikke ende på uoverensstemmelserne, eftersom den 
danske konge fortsat undlod at offentliggøre toldsatserne og ofte forsinkede 
blandt andet engelske skibes passage, og de engelske købmænd på den anden 
side fortsatte deres smugleri. Men aftalen bragte en afslutning på den akutte 
spænding mellem de to lande, eftersom Jakob fandt, at de engelske kompag
nier nu havde rimeligt tilfredsstillende vilkår i de danske farvande9.

Det personlige venskab mellem de to konger gik tilbage til Jakobs bryllup, 
hvor han tilbragte tre måneder ved det danske hof. Kontakten blev fornyet, da 
Christian i 1606 aflagde et officielt besøg på næsten fire uger hos sin søster og 
svoger, det første udenlandske kongebesøg siden Karl V besøgte Henrik VIII 
1 1522. Besøgets ydre omstændigheder er vel dokumenteret i samtidige kil
der, men hverken engelske eller danske kilder taler om, at besøget havde poli
tiske motiver, eller at det fik politiske følger. Rygter ville vide, at Christian søg
te støtte for sin kandidatur som konge af Rom, og at de to konger ville danne 
en koalition mod Rom og Spanien, som skulle omfatte Nederlandene, de ty
ske protestantiske fyrster og måske den franske konge10.

Med Jakobs magtovertagelse forbedredes også de engelske forbindelser til 
Polen. Afslutningen af krigen med Spanien fjernede den vigtigste uoverens
stemmelse mellem de to lande: den polske forbitrelse mod det engelske forbud 
mod handel med Spanien og den engelske frygt for spansk indflydelse ved det 
polske hof. En gesandt fra Sigismund blev venligt modtaget af Jakob, som

9. L. Laursen og C. S. Christiansen (udg.): Danmark-Norges Traktater 1523-1750 
(1907-49), III, pp. 12-13 (cit.: D.N.Tf. The Earl of Rutland til Christian IV, 11. juli 1603, 
Public Record Office, State Papers Denmark, 75/4, fol. 1: Akter og dokumenter vedr. det 
politiske forhold til England, 1603, Rigsarkivet, TKUA, England A 12. Resultatet af for
handlingerne blev ikke nedfældet i en traktat, men så sent som i 1624 refererer Jakob til, at 
der var blevet truffet en aftale: Jakob I til Christian IV, 8. april 1624, Appendix I I  to the 
Forty-Sixth Report to the Deputy Keeper o f the Public Records fo r the year 1883 (1885), 
p.41 (cit.: App. I I  to 46th Report), brevets latinske tekst gengives i engelsk oversættelse i 
Ronald M. Meldrum (udg): The Letters o f King James I  to King Christian IV  1603- 
1625 (1976, offsetudg. i Rigsarkivets bibliotek) p. 238; A strid Friis: Alderman 
Cockayne*s Project and the Cloth Trade (1927), p. 225.

10. G larbo: Christian IV, p. 22; Zorzi Giustinian til Dogen, 24. august 1606, H .F. Brown 
and A.B. Hind (udg.): Calendar o f the State Papers and Manuscripts relating to English 
Affairs existing in the Archives and Manuscript Collections o f Venice 1603-43 (1900-25), I, 
p. 394; Henry Wotton til Robert Cecil, 1. september 1606, L. Pearsall Smith: The Life 
and Letters o f Sir Henry Wotton, II (1907), pp. 360-61.
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anerkendte Sigismund som den retmæssige konge af Sverige ved at nægte at 
modtage en gesandt fra Karl IX af Sverige. Han tillod også Sigismund at hver
ve 8.000 soldater og at købe 20 skibe i England, hvis han ønskede det. Danzig 
og Elbing sendte også gesandter til London. Danzig forsøgte at genoprette 
venskabelige forbindelser ved at tilbyde Eastland Company stabelrettigheder, 
men da tilbudet ikke gav de engelske købmænd rettigheder, der svarede til 
Danzigkøbmændenes, foretrak kompagniet at forblive i Elbing. Danzig prø
vede derefter at standse engelsk handel på Elbing, men takket være Jakobs 
gode forbindelser med Sigismund, kunne Elbinghandlen opretholdes uhin
dret11.

Som et resultat af de forbedrede forbindelser til Danmark og Polen kølne
des Englands forbindelser til Sverige -  de to staters fælles fjende. Sverige fik 
lov at hverve soldater i England, men Jakob havde ingen sympati til overs for 
en tronraner som Karl. Da engelske handelsinteresser i Sverige var beskedne, 
var det af underordnet betydning, at forholdet til Sverige forringedes12.

Forholdene til de andre baltiske stater fortsatte ad de samme baner som før 
Jakobs magtovertagelse. Jakob afviste i 1604 et krav fra de tyske Hansestæ- 
der om tilladelse til at eksportere 50.000 stykker klæde årligt fra England. De 
tyske ambassadører fik besked om, at den samlede engelske klædeeksport kun 
var på 12.000 stykker, og at forbudet mod hanseaternes handel i England vil
le blive opretholdt. På den anden side forbedredes de engelske handelsvilkår i 
Tyskland noget i 1607, da det lykkedes Stade at opnå kejserens tilladelse til, at 
de engelske købmænd anvendte Stade som stabel, forudsat at de ikke optråd
te som monopol. Den tyske kejser, Rudolf II, ønskede ikke at gå til yderlighe
der mod de engelske købmænd, eftersom det var vigtigt at bevare handelsfor
bindelsen af hensyn til den sydtyske eksport af lærred, vin og isenkram13.

I Rusland var forholdene helt uoverskuelige på grund af borgerkrigene, og 
den engelske politik var derfor forsigtig og afventende. Rusland fik tilladelse til 
at hverve soldater på linje med dets fjender, Sverige og Polen. Mens de fleste 
andre udlændinge flygtede, forblev Muscovy Companys repræsentant i Mo
skva, hvor det lykkedes ham at få kompagniets privilegier fornyet af hver ny 
zar14.

Få år efter Jakobs magtovertagelse begyndte den voksende spænding i 
Tyskland mellem de katolske og protestantiske fyrster at brede sig til det øvri-

11. I 1606, da Danzig søgte at få Sigismund til enten at ophæve kompagniets handelsret eller til 
at brandskatte det, lykkedes det den engelske gesandt William Bruce at få Sigismund til at 
undlade dette. Jasnowski: England and Poland, pp. 27-28; Simson: Die Handelsnieder
lassung, pp. 130-32.

12. Thyresson: Sverige ock det protestantiske Europa, p. 6.
13. Ehrenberg: Hamburg und England, pp. 203-5, 217-23.
14. S. Yakobson: Early Anglo-Russian Relations 1553-1613, Slavonic and East European 

Review, XIII (1934-35), p. 608.
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ge Europa. I 1608 og 1609 blev henholdsvis Den protestantiske Union og Den 
katolske Liga grundlagt, og i 1609 gav arvefølgestriden i Jülich-Kleve et på
skud for åben krig. Da kejseren befalede sin bror, ærkehertug Leopold, at be
slaglægge de omstridte områder, forvandledes striden til en europæisk krig. 
Frankrig, Nederlandene og England dannede en antihabsburgsk koalition, der 
i 1610 bragte Jülich tilbage på protestantiske hænder15.

Jakobs deltagelse i denne krig fik ingen indflydelse på hans baltiske politik. 
Han forblev positivt indstillet over for Danmark, også efter at Christian IV af
viste en anmodning fra de tyske protestantiske fyrster om at gå ud af Uni
onen, og han forblev køligt neutral over for Sverige, skønt Karl IX anmodede 
om at blive medlem af den antihabsburgske koalition. Jakobs forhold til det 
katolske Polen kølnedes noget på dette tidspunkt, men det skyldtes de polske 
sejre i krigen mod Rusland. Den baltiske politiks sigte var at sikre de engelske 
handelsinteresser16.

På dette tidspunkt blev engelske handelsinteresser først og fremmest truet af 
den dansk-svenske krig, som brød ud i 1611, og af den svensk-polske krig, 
som nu havde bredt sig til Rusland.

For de søfarende nationer var en krig mellem Danmark og Sverige altid en 
ulykke, da den kunne resultere i en lukning af Sundet eller i andre restrik
tioner for Østersøhandelen, og Jakob søgte da også at undgå dette ved gen
tagne gange at opfordre de to stater til at klare deres problemer ved forhand
linger. Før udbruddet af krigen gjorde Karl IX et energisk forsøg på at vinde 
England og Nederlandene over på sin side. Han tilbød at gå ind i den anti
habsburgske koalition, han bad Jakob om at formidle forlig mellem ham og 
den danske konge, at forbyde polske hvervninger i England, og at mægle mel
lem Sverige og Polen, og han foreslog en alliance mod Rusland. Jakob forbød 
engelsk handel på Riga under den polsk-svenske krig, som Karl også havde 
anmodet om, at han anerkendte Karl som konge af Sverige, nu da hans stil
ling som de facto magtindehaver var åbenbar for enhver, men Karl opnåede 
ikke nogen nærmere forbindelse med England. Under forhandlingerne i Privy 
Council blev det udtrykkeligt fastslået, at hvis man skulle slutte en alliance 
med Sverige, skulle den begrænses til at være en handelsaftale, forudsat at de 
engelske købmænd var interesserede17.

De vestlige magter deltog ikke i krigen, men hældede i deres neutralitet over 
mod Danmark, skønt Christian IV hævede sundtolden med en tredjedel. Ja-

15. Willson: King James, pp. 278-79.
16. I. A. Fridericia, Kristian IV  indtil Freden i Lübeck, 1588-1629, Danmarks Riges 

Historie, IV, p. 141: Tor Berg: Jokan Skytte (1920) pp. 197-209; Jasnowski: England 
and Poland, pp. 29-30.

17. Jakob I til Christian IV, 21. februar og 24. december 1610, App. I I  to 46th Report, p. 8, 
Letters o f King James, pp. 104-5, 109; Berg: Johan Skytte, pp. 197-209.
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kob protesterede, men tillod alligevel Danmark og ikke Sverige at hverve sol
dater i England. Da krigen var nået til et dødt punkt, efter at det danske frem
stød i Sverige var blevet standset, lykkedes det Jakob at blive anerkendt som 
mægler i striden, og i april 1613 ratificerede han fredstraktaten. For de engel
ske interesser var det vigtigste af krigens resultater, at Sveriges forsøg på at nå 
ud til Hvidehavet blev bremset18.

Det andet problem for engelsk handel var den svensk-polske krig, der nu 
havde bredt sig til Rusland, hvor både Sverige og Polen opnåede at få deres 
kandidater udnævnt til zar. Den engelske politik sigtede mod at holde Sverige 
og Polen ude af Rusland og i øvrigt at lade de to magter holde hinanden i 
skak. Engelske handelsinteresser var alvorligt truet ved Sveriges ekspansion 
langs Østersøens østkyst og ved Sveriges planer om at få kontrol med Kola
halvøen som en kompensation for nederlaget i Nordnorge. En polsk sejr ville 
dog være lige så uheldig som en svensk sejr. De engelske købmænds vanskeli
ge position i Elbing ville ganske vist kunne forbedres ved en pro-polsk politik, 
men til gengæld var en polsk sejr i Rusland imod engelske interesser, dels for
di polakkerne på det russiske marked foretrak de nederlandske købmænd, 
englændernes værste konkurrenter, og dels fordi Sigismunds chancer for at til
bageerobre Sverige ville blive forøget19. Hvis det lykkedes Sigismund at gen
erobre Sverige, ville en katolsk magt kontrollere alle handelsveje i Østersøen 
og have Gøtaelven med Elfsborg som udgangspunkt for flådeoperationer i 
Nordsøen.

På denne baggrund undfangede nogle foretagsomme englændere i Rusland 
sammen med Muscovy Company i 1612 en plan om at oprette et engelsk pro
tektorat i det nordlige Rusland. Protektoratet skulle omfatte Nordrusland og 
ruten langs Volga til det Kaspiske Hav, således at englænderne hermed kunne 
få den eftertragtede handelsforbindelse med Persien. Jakob var villig til at gøre 
et forsøg og afsendte en forhandlingsdelegation bestående af John Merrick og 
William Russell, henholdsvis agent og direktør for Muscovy Company. Da de 
to ambassadører nåede Arkangelsk i 1613, var Mikael Romanov blevet ud
nævnt til zar og de skrinlagde fornuftigvis projektet og lykønskede i stedet den 
nye zar20.

Også de tyske Hansestæder voldte bekymringer for engelsk handel. I for
året 1610 lykkedes det således Hansestæderne at fremkalde et nyt kejserligt 
edikt, der gav ordre til, at engelske købmænds varer og tilgodehavender skulle

18. Fridericia: Kristian IV, pp. 141-42; G larbo: Christian IV, pp. 33-38; Tham: 
Utrikespolitikens historia, p. 99.

19. Tham: Utrikespolitikens historia, pp. 106-11; Lubimenko: Relations commerciales, p. 
135.

20. Yakobson: Early Anglo-Russian Relations, p. 609; Inna Lubimenko: A Project for the 
Acquisition o f Russia by James I, English Historical Review, XXIX (1914), pp. 253-56.
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beslaglægges. Hamborg og Lybeck arresterede derefter de engelske købmænd 
i deres byer, men da Jakob truede med gengældelsesaktioner, blev køb
mændene frigivet, og i november 1610 lykkedes det Stade og den engelske ge
sandt Stephen Lesieur at få kejseren til at godtage, at bestemmelserne fra 1607 
skulle forblive i kraft.

Hamborgs holdning til det engelske handelskompagni var imidlertid mere 
nuanceret end som så. Hamborg ønskede ligesom de andre stæder at genvin
de Hanseprivilegierne i England, men tidligere havde byen også haft betydeli
ge fordele som stabel for Merchant Adventurers, og byrådet gjorde talrige 
hemmelige forsøg på at få englænderne tilbage. Merchant Adventurers afviste 
Hamborgs tilbud, indtil byen endelig i 1611 tilbød kompagniet alle de tidligere 
privilegier. Samme år ophævede kejseren ediktet af 1597 for Hamborgs ved
kommende og afviste to år senere Lybecks og Kølns sidste forsøg på at få 
rigsdagen til at vedtage, at ediktet skulle stå ved magt. Til gengæld blev Hanse- 
købmændenes kontor i London genåbnet, og de fik visse økonomiske begun
stigelser21.

På samme tid forringedes Eastland Companys stilling i Elbing, hovedsage
ligt som følge af at Englands forhold til Polen kølnedes efter store polske sejre 
i Rusland. Sigismund var derfor nu mere tilbøjelig til at støtte Danzigs kamp 
mod englænderne i Elbing. Dertil kom, at Sigismund i 1612 lyste det prote
stantiske Elbing i band i sin kamp for at vinde byen for katolicismen. Den 
engelske handel led betydeligt under dette, og kompagniet indledte derfor for
handlinger om stabelret med både Danzig og Königsberg. Der kom dog intet 
ud af forhandlingerne, og kompagniet forblev i Elbing22.

Gennemgangen af Jakobs baltiske politik i perioden 1603-13 viser, at den i alt 
overvejende grad blev formuleret ud fra hensynet til de engelske handelsin
teresser. Det var dem, der afgjorde politikken over for Rusland, hvor målet var 
at opretholde handelsprivilegierne på trods af borgerkrige og, da denne politik 
var i fare, at oprette et engelsk protektorat over Nordrusland. Handelsinteres
serne dikterede politikken over for Hansestæderne. I striden med den tyske 
Hanse lykkedes det at få ediktet af 1597 ophævet, og målet over for de preus- 
sisk-livlandske Hansestæder og Polen var at få stabelen i Elbing anerkendt. 
Forholdet til Polen blev forbedret, således at den polske konge blev mindre 
interesseret i at støtte Danzigs kamp mod Eastland Company. Da den polske 
ekspansion truede engelske handelsinteresser i Rusland, kølnedes forholdet til 
Polen imidlertid. Handelsinteresser udgjorde også den væsentligste del af for-

21. Ehrenberg: Hamburg und England, pp. 203-29; Lipson: Economic History o f England, 
pp. 208-11.

22. Simson: Die Handelsniederlassung, pp. 130-32.
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holdet til Danmark. De forbedrede forbindelser i 1603 resulterede i bedre vil
kår for engelsk handel og fiskeri, og Jakobs mægling i Kalmarkrigen var -  ud 
over hensynet til hans egen prestige -  motiveret af handelshensyn. Svenske al
liancetilbud blev overvejet og forkastet af handelsmæssige grunde.

Årsagen, til at Jakobs Østersøpolitik udelukkende var præget af hensynet til 
de engelske handelsinteresserer, var, at England ikke stod over for alvorlige 
udenrigspolitiske problemer. England havde fået fred med Spanien i 1604, og 
handelskonkurrenten, Nederlandene, var indtil 1609 beskæftiget med krigen 
med Spanien og de efterfølgende fredsforhandlinger. Mod periodens slutning 
var der tegn på ændringer, efterhånden som spændingen forstærkedes på den 
europæiske scene, men denne spænding var endnu ikke så stærk, at den fik 
indflydelse på Østersøpolitikken.

Jakobs baltiske politik 1613-1620
Skønt freden mellem Sverige og Danmark blev genoprettet i 1613, øgedes 
spændingen i Østersøområdet yderligere i de kommende år, og den kom nu til 
udtryk i et alliancesystem. Før krigen havde Nederlandene, for hvem Østersø- 
handelen var af yderste vigtighed, sympatiseret med Danmark, fordi den sven
ske blokade af Riga vanskeliggjorde hollandske handel. De danske krigsind
greb -  forøgelse af sundtolden og forbud mod handel på Sverige -  bevirkede, 
at Nederlandene svingede over til Sveriges side. En medvirkende årsag hertil 
var, at Christian IV’s ambitioner efter krigen rettede sig mod Nordtyskland, 
hvor han stræbte efter at få kontrol med Elben og Weser. Som et middel til at 
opnå dette arbejdede han for at få placeret sine sønner i de nordtyske sækula- 
riserede bispedømmer. Desuden grundlagde og befæstede han Glyckstadt, 
holdt krigsskibe på Elben og i Nordsøen og krævede, at Hamborg skulle aner
kende hans overhøjhed. Altsammen ting der truede hollandske interesser i om
rådet. I 1614 sluttede Sverige og Nederlandene et forsvarsforbund, idet Sveri
ge tiltrådte den alliance, som Nederlandene og Lybeck havde indgået i 1613. 
Alliancens formål var at sikre den frie handel og de allieredes rettigheder i 
Nordsøen og Østersøen. Hvis en af parterne blev angrebet af en anden stat, 
skulle de andre komme til hjælp. En særskilt traktat, der fastsatte hjælpens 
størrelse til 4.000 soldater, blev dog aldrig ratificeret. Alliancen, der skulle gæl
de i 15 år, var hovedsageligt rettet mod Danmark23.

England var også blevet ramt af sundtoldens forhøjelse; men for England 
var det af underordnet betydning i forhold til de problemer, som Nederlande
ne nu stillede England over for. Nederlandene var nemlig efter våbenstilstan-

23. Fridericia: Kristian IV, pp. 159-61. Thyresson: Sverige och det protestantiske Europa, 
pp. 55-56.
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den med Spanien i 1609 slået ind på en meget aggressiv handels- og fiskeripo
litik med det resultat, at engelske og hollandske interesser kolliderede i en ver
densomspændende strid, som uundgåeligt også kom til at gælde Østersøom
rådet. Det hollandske alliancesystem gjorde således Danmark til Englands 
allierede, skønt modstridende handelsinteresser pegede i en anden retning.

I 1614 indtraf et mærkeligt intermezzo i det engelsk-danske forhold, da Chi- 
stian IV uanmeldt besøgte den engelske kongefamilie. Nogle var af den opfat
telse, at besøget kun skyldtes hans ønske om at besøge sin søster, andre men
te, at Christian, der før havde prøvet at rådgive Jakob i børnenes ægteskabs- 
anliggender, nu kom for at forhindre prins Karls giftermål med den spanske 
Infanta, Filip IPs datter. Jakob skulle være blevet fornærmet, og besøget føl
gelig afkortet. Dette var kun rygter, og der findes ingen kilder, der oplyser no
get om besøgets årsager eller resultater. Sandsynligheden taler dog for, at beg
ge motiver lå bag besøget.

Rigtigt var det, at Jakob ikke yndede indblanding i sine planer om en en- 
gelsk-spansk ægteskabsalliance. Han havde i 1613 bortgiftet sin datter Eliza
beth til Frederik V af Pfalz, de tyske protestanters leder, og havde sammen 
med Nederlandene tilsluttet sig Den protestantiske Union. En ægteskabsfor
bindelse med Spanien var følgelig af fundamental betydning for Jakobs forsøg 
på at bringe ligevægt mellem de to grupper af stadigt fjendtligere europæiske 
stater. Forhandlingerne om en spansk brud til Jakobs ældste søn Henrik hav
de stået på med mellemrum fra 1604 til 1611, da det viste sig, at Filip II hav
de bortlovet sin ældste datter til Frankrig. Dybt krænket så Jakob sig derefter 
om efter andre katolske prinsesser. Ægteskabsforhandlingerne bragtes imid
lertid til ophør med prins Henriks død i 1612, men da Jakob efter sin opløs
ning af Parlamentet i juni 1614 stod uden bevillinger, genoptog han forhand
lingerne om et spansk ægteskab for prins Karl. Ikke alene den europæiske 
fred, men også Jakobs pengenød pegede nu mod en spansk Infanta med en 
stor medgift. Protestanter i og uden for England var naturligvis stærke mod
standere af disse planer.

Hovedproblemet i forholdet til Danmark var på denne tid herredømmet 
over Spitsbergen. Muscovy Company havde i 1611 indledt hvalfangst ud for 
Spitsbergen i skarp konkurrence med hollandske og baskiske hvalfangere. 
Både englænderne og hollænderne hævdede, at de først havde opdaget områ
det, og at de derfor havde eneret på hvalfangsten der. Den kendsgerning, at 
øen kaldtes Grønland, viste imidlertid, at den blev betragtet som en del af 
Grønland, der hørte under den danske konge. Christian IV prøvede da også at 
hævde sine rettigheder og at beskytte dansk hvalfangst mod andre nationer. I 
1615 fik Robert Anstruther til opgave at få Christian til at overdrage herre
dømmet over Spitsbergen til Jakob, men som venteligt lykkedes det ikke. Først
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i 1619, da Muscovy Company var hårdt presset af hollandske og engelske ri
valer, enedes de to stater om at dele eneretten til hvalfangsten ved Spitsbergen 
og at udelukke alle andre nationer.

Også Nordtyskland var et område, hvor England og Danmark havde mod
stridende interesser. For Merchant Adventurers var udsigten til, at den dan
ske konge skulle få kontrol med Elben og Weser foruroligende, eftersom han 
dermed ville blive i stand til at beherske kompagniets handel med Tyskland. 
Trods disse konflikter bevirkede det fælles fjendskab til Nederlandene, at de to 
stater stod på nogenlunde god fod24.

Englands forhold til Rusland prægedes af anstrengelserne for at få den nye 
zar Mikael Romanov til at udstede nye privilegier for Muscovy Company, no
get som han i modsætning til sine forgængere ikke uden videre var villig til. 
Den skarpe konkurrence mellem de engelske og hollandske købmænd gjorde 
det muligt for zaren at bruge privilegierne som lokkemad i forhandlingerne 
med de vestlige magter. Hvor meget privilegierne var værd, belyses af, at hol
lænderne tilbød polakkerne 20.000 £ for privilegierne, mens de var herrer i 
Moskva. Muscovy Company havde imidlertid den fordel, at dets agent John 
Merrick var blevet opfordret af zaren til at mægle mellem Sverige og Rusland. 
John Merrick var velorienteret om russiske forhold og identificerede sig med 
russiske interesser. Som modvægt havde Gustav Adolf anmodet Nederlande
ne om at sende mæglere til fredsforhandlingerne, men de holdt kun ud i kort 
tid og fik ingen indflydelse på forhandlingsresultatet. Fredstraktaten, der blev 
undertegnet i Stolbova i 1617, var hovedsageligt Merricks værk. Rusland var 
den tabende part og måtte derfor afstå en række fæstninger langs den finske 
grænse og Den finske Bugt, således at Rusland nu blev udelukket fra Østersø
en. Det har været hævdet, at John Merrick afværgede den svenske ekspansion 
mod Hvidehavet, men selv om det er rigtigt, at Gustav Adolf havde haft pla
ner om at erobre Kolahalvøen i 1614, så var disse planer opgivet, før fredsfor
handlingerne åbnede, og det arktiske område blev følgelig ikke berørt. Som tak 
for Merricks anstrengelser blev Muscovy Company belønnet med en fornyel
se af 1586-privilegierne, dog uden at englænderne fik monopol på handelen 
over Arkangelsk eller ret til at handle med Persien25.

En mulighed for at opnå disse to mål viste sig i 1617, da zaren bad Jakob 
om et lån til brug i krigen mod Polen og ledsagede anmodningen med et for
slag om et engelsk-russisk forsvars- og angrebsforbund. Ivan den Grusomme

24. G larbo: Christian IV, pp. 40-44; D.N.T., III, 369-72; Willson: King James, pp. 283-87,
347-48.

25. Lubimenko: Relations commerciales, pp. 153, 175-76; S. Konovalov: Anglo-Russian
Relations, 1617-18, Oxford Slavonic Papers, I (1950), p. 100; Tham: Utrikespolitikens 
historia, pp. 111-14; A rthur A ttm an: Freden i Stolbova 1617, Scandia, XIX (1948-49), 
p. 43.
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havde foreslået et sådant forbund i 1569, og forslaget var blevet gentaget af 
zar Mikael i 1613. Efter anmodning fra Muscovy Company og fra East India 
Company, som håbede at udvide sin handel med Asien og Rusland, lovede Ja
kob zaren et lån på 60.000 £, medens det russiske forslag om et angrebs- og 
forsvarsforbund blev udvandet til et engelsk tilbud om et venskabsforbund, 
som hverken forpligtede Jakob til at give zaren politisk eller militær støtte. De 
to handelskompagnier, som skulle skaffe pengene, fik kun rejst ca. 30.000 £, 
og i sommeren 1618 blev Dudley Diggs fra East India Company sendt til Rus
land med denne sum. Ambassaden fik et mærkværdigt forløb, idet Diggs skif
tede mening undervejs fra Arkangelsk til Moskva. Han sendte en del af sit føl
ge til zaren med 12.000 £ og vendte selv tilbage til England med resten af be
løbet. Samtidige kilder har ingen overbevisende forklaring på hans pludselige 
tilbagevenden, men det forekommer sandsynligt, at hans besøg i Rusland gjor
de det klart for ham, at det ville være uklogt af East India Company at yde et 
lån mod sikkerhed i Muscovy Companys overskud, når man så kompagniets 
usle forhold i Rusland. Zaren følte sig stærkt krænket og begyndte åbent at be
gunstige hollænderne, men han modtog snart lånet af de resterende penge, og 
de venskabelige forbindelser blev genoprettet, skønt hverken forbund eller pri
vilegier blev opnået26.

Eastland Companys vanskeligheder med residensen i Elbing fortsatte. På 
Danzigs foranledning gav Sigismund i 1614 kompagniet ordre om at ophøre 
med at handle udelukkende med Elbing; et første led i en plan om at flytte 
kompagniets handel til Danzig -  om nødvendigt med magt. Eastland Compa
ny adlød ikke ordren, og både i 1615 og 1616 sendte Jakob forgæves gesand
ter til det polske hof for at ændre ordren. Planerne blev dog ikke ført ud i livet, 
fordi Sigismund frygtede, at en tvangsforflytning ville få kompagniet til at slå 
sig ned i en anden stat og dermed berøve ham en betydelig indtægt. Sigis
mund krævede derfor økonomiske kompensationer af Danzig for at gennem
tvinge flytningen med det resultat, at Danzig opgav planen og i stedet i 1616 
bad Jakob, om han kunne formå kompagniet til at vende tilbage til Danzig. Ja
kob svarede, at han ikke kunne tvinge sine undersåtter, men at han ikke ville 
modsætte sig en overflyttelse til Danzig. I 1617 søgte Eastland Company at 
indlede forhandlinger med Königsberg, men blev afvist af byens overherre, 
kurfyrst Johan Sigismund af Brandenborg, som ønskede at bevare et godt for
hold til Polen. Kort efter forbedredes kompagniets stilling i Elbing noget, da 
den langvarige religiøse strid mellem Elbing og den polske konge blev bilagt 
ved et kompromis, der gav en af byens to kirker tilbage til katolicismen. For
nyede forsøg på at få Sigismunds anerkendelse af Elbingstablen viste sig dog

26. Konovalov: Anglo-Russian relations, 1617-18, pp. 65-76.
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atter forgæves. Skønt kompagniets residens fortsat var i Elbing, fandt et 
stigende antal købmænd forholdene der utilfredsstillende og tog til andre hav
ne og først og fremmest til Danzig. Striden om kompagniets residens var såle
des begyndt at løse sig selv til fordel for Danzig27.

I 1613 var de polske hære på tilbagetog, og Sigismund, der ønskede frie 
hænder til at genvinde det tabte russiske territorium, bad England og Fran
krig om at mægle mellem Polen og Sverige. Anmodningen blev imødekom
met, og Jakob afsendte John Dickinson som sin gesandt til mødet i Stettin i 
1615. Hans sendelse traf sammen med offentliggørelsen af et polsk smæde
skrift mod Jakob, så Dickinsons første opgave blev at kræve skriftet forbudt 
og forfatteren afstraffet. Efter nogen diskussion fik Jakob satisfaktion ved, at 
det fornærmelige skrift blev brændt offentligt. Selve mæglingen brød hurtigt 
sammen, da både den svenske og den polske konge indledte forhandlingerne 
med at hævde deres ret til Sverige28. Efter det mislykkede Stettinmøde holdt 
Jakob sig neutral over for de krigsførende stater. Der var ingen udsigt til at få 
en fred i stand, og en fred var desuden ikke nødvendigvis i overensstemmelse 
med engelske interesser. Blev de to konger først frigjort fra deres indbyrdes 
krig, ville begge vende sig mod Rusland for at genvinde deres tidligere posi
tion der. Både Sigismund og Johan Adolf gjorde adskillige gange forsøg på at 
vinde Jakob, men forgæves29.

England forholdt sig fortsat kølig over for Sverige, nu ikke mindst på grund 
af den svenske politiske tilslutning til Nederlandene. Gustav Adolf foreslog 
dog i 1617-18 Jakob at træde i spidsen for en almindelig protestantisk allian
ce, der skulle bestå af England, Sverige, Danmark og andre protestantiske sta
ter. Baggrunden for forslaget var dels Sveriges ønske om at opnå støtte i kam
pen mod Polen, og dels et modtræk mod Danmark. Christian IV havde nem
lig tilbudt at slutte forbund med Sverige på nogle vilkår, som Gustav Adolf 
ikke kunne acceptere, men som han på den anden side ikke blankt turde afvi
se. Ved at udvide det foreslåede forbund til en almindelig protestantisk allian
ce håbede han at uskadeliggøre det danske forslag.

Tanken om en alliance, der omfattede alle de protestantiske baltiske stater, 
var ikke ny. De tyske protestantiske fyrster havde søgt at få Danmark til at 
indtræde i Den protestantiske Union i forbindelse med Jülich-Kleve striden. I

27. Øresundstoldens tal viser, at der i perioden 1589-1612 i årligt gennemsnit ankom 51 skibe 
til Elbing og 19 til Danzig. I perioden 1613-1626 var de tilsvarende tal 30 og 30. Et stigen
de antal handlede i Königsberg, hvilket betød, at kun et mindretal vedblev at handle på El
bing. Simson: Die Handelsniederlassung, pp. 133-36.

28. Thyresson: Sverige ock det protestantiske Europa, p. 77; Jasnowski: England and Po
land, pp. 30-31.

29. Thyresson: Sverige ock det protenstantiske Europa, pp. 87, 89; Lubimenko: Relations 
commerciales, p. 152; Jasnowski: England and Poland, p. 30.
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1612 og 1613 var England og Nederlandene trådt ind i Unionen, og i 1614 og 
igen i 1615 havde de tyske fyrster fået Jakob til at forsøge at få Christian IV til 
at indtræde. Den danske konge afviste dog tanken, da han af hensyn til sin 
nordtyske politik ikke ønskede at provokere kejseren eller Spanien. Heller ikke 
Jakob nærede i 1617 noget ønske om at provokere Spanien ved at påtage sig 
førerskabet i en protestantisk alliance. Netop i 1617 indledtes formelt for
handlingerne om en spansk brud til prins Karl efter tre års indledende diskus
sioner. Jakob afslog derfor det svenske tilbud og foreslog i stedet, at Sverige 
sluttede forbund med Danmark. I dette forbund ville han være villig til at ind
træde. Fra et engelsk synspunkt havde et dansk-svensk forbund flere fordele. 
Det ville mindske spændingen mellem de to stater, som stedse bevægede sig på 
randen af åben krig, en krig som ville være skadelig både for engelske handels
interesser og for den protestantiske sag. Samtidig ville den lamme Nederlan
denes baltiske alliancesystem, som havde Sverige som hjørnesten. Jakobs for
slag blev naturligvis ikke realiseret, da det var imod Sveriges interesser, men 
Jakob gjorde dog endnu et forsøg, da han i 1619 skrev til Christian, at han var 
gunstigt stemt over for en dansk-svensk alliance. Samtidig havde han heller 
ikke opgivet sin interesse for en almindelig protestantisk alliance, selv om han 
på grund af de spanske forhandlinger ikke kunne spille en aktiv rolle. 11618 
foreslog han derfor uofficielt Christian, at han skulle danne en sådan alliance, 
men ingen af allianceforslagene blev taget op af den danske konge30.

Gennem hele perioden 1613-20 var Nederlandene Englands farligste konkur
rent i handel, fiskeri og hvalfangst. Hollændernes ekspansionistiske politik 
gjorde sig gældende i Østersøen, hvor Nederlandene opbyggede et alliancesy
stem med Sverige og Lybeck. Den hollandske politik tvang England over på 
Danmarks side som en modvægt til det hollandske alliancesystem. Dette valg 
var dog langt fra helhjertet, fordi Danmark ved Spitsbergen og i Nordtysk
land førte en politik, som var i modstrid med engelske interesser. Den hol
landske politik bevirkede også, at England tog afstand fra Sverige, skønt Sve
rige nu var en stormagt, der kunne have udgjort en nyttig modvægt mod Dan
mark. I den svensk-polske krig holdt England sig neutral, eftersom engelske in
teresser var bedst tjent med, at der bevaredes en ligevægt mellem de to stater. 
Derved kunne ingen af dem vinde herredømmet over de livlandske handels
centre eller udvide sig på Ruslands bekostning. England støttede derimod 
åbenlyst Rusland. Formålet med denne politik var at styrke Muscovy Com
pany i konkurrencen med de,hollandske købmænd. Forsøgene på at få Dan-

30. Thyresson: Sverige ock det protestantiske Europa, pp. 66, 88-89, 111-45, 171; Willson: 
King James, pp. 365-372; Michael Roberts: Gustavus Adolphus. A. History o f Sweden 
1611-1632 (1953), I, p. 157.
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mark til at danne en protestantisk alliance skyldtes et almindeligt ønske om at 
undgå krig i Østersøområdet og at styrke den protestantiske fløj, men også øn
sket om at neutralisere det hollandske alliancesystem. Handelsinteresser spil
lede stadig en dominerende rolle i udformningen af Englands baltiske politik, 
men i modsætning til perioden før 1613 var det nu forhold uden for Østersøen 
-  nemlig den hollandske konkurrence -  der i en vis udstrækning bestemte den 
engelske politik.

Jakobs baltiske politik 1620-25
I perioden 1620-25 ændredes Englands baltiske politik på afgørende måde. 
Årsagen hertil var de alvorlige politiske problemer på den europæiske scene. 
Konfrontationen med Habsburgerne blev engelsk udenrigspolitiks altdomine
rende problem. Dette gjorde sig også klart gældende i Østersøområdet. Hen
synet til handel, fiskeri og hvalfangst blev nu underordnet politikken mod 
Habsburgerne.

I 1618 blev Oldenbarnevelt, den nederlandske leder gennem mange år, af
sat af Maurits af Oranien, der ønskede at forberede landet på den krig med 
Spanien, som han forventede ved våbenstilstandens udløb i 1621. Han anså 
Danmark for at være den bedste allierede af de to nordiske stater og ønskede 
derfor at skabe nære forbindelser med denne stat i modsætning til Olden
barnevelt, der af handelspolitiske grunde anså Danmark for at være hoved
modstanderen i Østersøområdet. Samme år gjorde de bøhmiske stænder op
rør, og i 1619 valgte de den protestantiske leder, Frederik V af Pfalz, til deres 
konge. Jakob opfattede både det bøhmiske oprør og svigersønnens valg som il
legale handlinger og nægtede følgelig enhver støtte til bevægelserne, dog gjor
de han i 1619 et forsøg på at mægle mellem Frederik og kejseren. Jakob skif
tede imidlertid standpunkt i 1620, da Frederiks arvelande blev truet af Habs
burgerne og Den katolske Liga, og da spanierne invaderede Pfalz i efteråret 
1620, besluttede Jakob fuld af harme at støtte forsvaret af Pfalz militært. 
Parlamentet blev indkaldt i januar 1621, men Jakob krævede for små bevillin
ger og fik endnu mindre, så i sommeren 1621 måtte han igen nøjes med ad di
plomatisk vej at søge at tilvejebringe en våbenstilstand. Da forhandlingerne 
endte uden resultat i efteråret 1621, og protestanternes situation blev stadig 
farligere, begyndte Jakob at træffe forberedelser til krig. Han sendte Frederik 
penge og indkaldte Parlamentet, så han kunne få de nødvendige midler. Med
lemmerne af Underhuset var stædige, de gik ind for en søkrig med Spanien og 
en protestantisk brud til prins Karl med det resultat, at Jakob i raseri over de
res indblanding i hans førelse af udenrigspolitikken opløste Parlamentet i ja
nuar 1622. Da ingen krig kan føres uden penge, var Jakob atter henvist alene
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til de diplomatiske virkemidler. I 1622 prøvede han atter forgæves at mægle, 
og i slutningen af samme år blev Pfalz erobret af spanske, bayerske og østrig
ske hære, medens Frederik sad som flygtning i Haag. For Jakob var der kun 
den mulighed tilbage at håbe på, at en ægteskabsalliance med Spanien ville få 
en gunstig virkning på Pfalz-problemet. Ægteskabsforhandlingerne blev nu ta
get op for alvor med det bemærkelsesværdige resultat, at prins Karl personligt 
drog til Spanien i februar 1623 for at få forhandlingerne ført til ende31.

Jakobs forsøg på at støtte Pfalzgreven involverede også Østersøstaterne. 
Den stat, der var mest direkte berørt af omvæltningen i Tyskland, var Dan
mark. Holsten var en del af Det tyske Rige, og Christian blev derfor gentagne 
gange anmodet om at hjælpe Frederik. I december 1620 pressede Maurits af 
Oranien på for at få ham til at sætte sig i spidsen for en almindelig protestan
tisk alliance mod den kejserlige hær, men da Christian forhørte sine potentiel
le allierede ved et møde i Segeberg i februar 1621, viste det sig, at grundlaget 
for en protestantisk aktion manglede. De nordtyske fyrster ønskede ikke krig, 
Nederlandene ville ikke yde den fornødne økonomiske støtte, og Jakob fore
trak mægling. Det eneste, man enedes om, var, at Christian og de tyske fyr
ster skulle prøve at mægle mellem Pfalzgreven og kejseren samtidig med, at 
også Jakob forsøgte at mægle32.

Jakob prøvede dog også at hjælpe Frederik på anden vis. Allerede i foråret 
1620 bad han Christian om et lån på 100.000 £ til hjælp for deres fælles slægt
ning. Han opnåede kun 50.000 £ og måtte oven i købet love, at han ville sørge 
for, at hollænderne ikke blandede sig i den danske ekspansionspolitik i Nord
tyskland. I 1621 lånte Jakob ydermere 25.000 £, og i maj samme år sluttede 
han en venskabs- og handelstraktat med Danmark. Traktaten, der var blevet 
foreslået af Jakob i 1620, da han første gang bad om et lån, kan opfattes dels 
som lokkemad for den danske konge og dels som et middel til at konsolidere 
det protestantiske parti. Traktaten påbød evigt venskab og forbund mellem de 
to stater og forbød dem at støtte modpartens fjender. Hvis den ene part blev 
angrebet, skulle den anden betale udgifterne til 8 krigsskibe i 3 måneder. Om 
nødvendigt skulle yderligere hjælp ydes, men omkostningerne hertil skulle til
bagebetales efter krigen. Spørgsmålet om Danmarks indløsning af Shetlands- 
og Orkneyøerne blev stillet i bero i de to kongers levetid. Engelske og danske 
købmænd fik gensidigt frie handelsrettigheder i de to lande bortset fra Island, 
Færøerne og Nordnorge. En tillægstraktat et par måneder senere tillod begge 
landes undersåtter at deltage i hvalfangsten ved Spitsbergen i de to kongers le
vetid. Danmark stod åbenbart i størst fare for at blive inddraget i krigen i 
Tyskland, og Christian ønskede derfor, at der skulle ydes den angrebne part

31. Tham: Utrikespolitikens historia, pp. 121-22; Willson: King James, pp. 408-15.
32. Roberts: Gustavus Adolphus, p. 199; Fridericia: Kristian IV, pp. 165-66.
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en større hjælp, end Jakob var indstillet på. Jakob fik reduceret Christians 
krav, men måtte til gengæld give efter på det handelspolitiske område, hvor det 
engelske mål havde været at få adgang til handelen med Nordnorge og de nor
ske bilande og at få eneret på hvalfangsten ved Spitsbergen. Bestemmelserne 
om Orkneyøerne var en videreførelse af det kompromis, der blev indgået med 
Jakobs ægteskabstraktat med Danmark i 15 8 9 33.

Samme måned sluttede Nederlandene en venskabstraktat med Danmark, 
hvorved de tidligere hollandske alliancer med Lybeck og Sverige blev neutra
liseret. Christian udnyttede straks sin forbedrede position til at konsolidere sin 
ekspansion i Nordtyskland. Han opnåede kontrol med Weser og Elben ved at 
få en søn valgt til efterfølger i ærkebispedømmet Bremen og bispedømmet Ver
den, og han tvang Hamborg til at anerkende ham som overherre. Alt i alt en 
politik, som var decideret imod engelske økonomiske interesser i Nordtysk
land34.

Jakobs forsøg på at hverve støtte for tilbageerobringen af Pfalz kom også 
frem i forholdet til Polen. I 1621 planlagde den tyrkiske sultan et angreb på 
Polen, og Sigismund vendte sig mod de vestlige magter for at få hjælp. I den
ne forbindelse tilbød han at støtte Pfalzgreven ved kejserhoffet mod ret til at 
hverve 10.000 soldater i England og mod et lån til deres betaling. Jakob til
stod Sigismund hvervningsret til 5.000 soldater på den betingelse, at Sigis
mund fik kejseren til at slutte fred med Frederik. Hvis det mislykkedes, skulle 
Polen gå ind i krigen mod kejseren. Den polske konge afviste det sidste krav, 
men Jakob accepterede et tilbud om mægling. Aftalens resultater var dog be
skedne. Kun 300 soldater nåede Polen efter at være blevet betalt af Jakob, og i 
mellemtiden havde Sigismund slået tyskerne uden fremmed hjælp. I 1623 prø
vede Jakob igen at få den polske konge til at love at give Frederik diplomatisk 
støtte til gengæld for en tilladelse til at hverve 8.000 soldater. Men Sigismund 
havde ingen penge til at betale for hvervningen, og Jakob var ikke i stand til at 
tilbyde et lån, så forsøget gav ingen resultater35.

Forholdet til Danzig forbedredes nu afgørende, da Estland Company var 
ved at blive mere indstillet på at flytte tilbage til Danzig. I 1622 indledte kom
pagniet med Jakobs billigelse forhandlinger med Danzig om stabelrettigheder, 
men da de engelske købmænd krævede mere, end Danzig var villig til at give, 
blev forhandlingerne afbrudt og blev ikke genoptaget før i 1626. Stabel
spørgsmålet var imidlertid hermed forsvundet som et konfliktemne mellem 
England og Polen36.

33. D.N.T., III, p. 21-24, 372-80.
34. Fridericia: Kristian IV, p. 166.
35. Jasnowski: England and Poland, pp. 32-37.
36. Simson: Die Handelsniederlassung, pp. 137-38.
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En konsekvens af Englands og Hollands forbedrede forhold til Danmark og 
Polen var, at Sverige blev isoleret fra Vestmagterne. Det dansk-svenske for
hold var stadig spændt, og Gustav Adolf, som frygtede, at de nordtyske 
Hansestæder og fyrster ville blive helt underkastet dansk dominans, prøvede 
at få skabt en protestantisk alliance i Nordtyskland. Hans forslag, som blev 
fremsat i 1619 og 1620, blev imidlertid totalt afvist af de tyske fyrster og stæ- 
der, dels af frygt for Danmark og dels på grund af indre tysk uenighed. Svensk 
initiativ rettede sig derfor atter mod Polen, hvor de svenske hære havde en vis 
fremgang især i 1621-22, da Polen var under hårdt pres fra Tyrkiet. I 1621 
blev Riga således erobret. Efter polsk anmodning sendte Jakob i 1621 en ud
sending, James Spens, til Gustav Adolf for at foreslå ham at slutte våbenstil
stand med Polen og gøre fælles sag med polakkerne imod tyrkerne. Sendeisen 
gav ikke noget resultat, men den viser Jakobs ønske om at støtte Polen, nu da 
polakkerne på grund af den tyrkiske trussel ikke var i stand til at holde Sveri
ge i skak. Jakob støttede da heller ikke et svensk forsøg i 1623 på at organise
re en fælles offensiv mod de kejserlige styrker, en offensiv hvori et svensk an
greb på Polen skulle spille en vigtig rolle. Jakob opfattede Polen som den mest 
værdifulde allierede i kampen om Pfalz samtidig med, at Sveriges ekspansion i 
Livland truede den engelske handel i området37.

Jakobs politik over for Rusland viser, at denne stat lige så lidt som Sverige 
blev anset som en mulig støtte i kampen for Frederiks arvelande. Det engelske 
mål var nu som før at opnå de bedst mulige handelsvilkår. John Merrick var 
atter i 1620-21 i Rusland for at forhandle om handelsprivilegier med fuldmagt 
til at afslutte en venskabstraktat. Zaren genfremsatte imidlertid sit forslag fra 
1617 om et forsvars- og angrebsforbund, og dermed gik forhandlingerne om et 
forbund i stå. Muscovy Company opnåede ikke retten til handelen med Persi
en eller monopolet på handelen over Arkangelsk, men Merrick opnåede dog at 
få fornyet kompagniets 1617-privilegier og at få lånet fra 1618 tilbagebetalt. 
Zaren sendte derefter en ambassadør til London for at få presset undertegnel
sen af en angrebs- og forsvarsalliance igennem, men opnåede dermed kun, at 
Jakob i foråret 1622 klart afviste det russiske forslag38.

I efteråret 1623 genåbnede Jakob imidlertid forhandlingerne. Muscovy 
Companys nye agent, Christopher Cocks, blev sendt til Moskva for at sikre, 
at kompagniets privilegier fortsat ville være gældende, efter at dets organisa
tion var ændret fra joint stock til regulated trade. Cocks medbragte en ven
skabs- og handelstraktat underskrevet og beseglet af Jakob i juni 1623. Trak-

37. Thyresson: Sverige ock det protestantiske Europa, pp. 194, 243; Tham: Utrikes
politikens historia, pp. 136-37.

38. S. Konovalov: Anglo-Russian Relations, 1620-24, Oxford Slavonic Paper IV (1953), pp.
72-79; Ruth Schoener: Zur Frage eines english-russischen Bündnisses im Jahre 1623,
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, VII (1959), pp. 193-94.
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taten bestod af et forholdsvis betydningsløst kompromis mellem de to staters 
modstridende ønsker. Den gav ikke England handelspolitiske fordele ud over 
de engelske købmænds vante rettigheder, og Rusland opnåede ingen virkelig 
politisk eller militær støtte. De to parter kom aldrig længere end til de indle
dende drøftelser, da zaren krævede yderligere oplysninger fra England om 
konsekvenserne af kompagniets nye organisationsform, og Cocks vendte der
for i foråret 1624 tilbage til England uden overhovedet at have forelagt Ja
kobs traktat. Cocks sendelse har givet anledning til mange teorier, hvoraf den 
mest sandsynlige hævder, at traktaten var ment som lokkemad for handels
forhandlingerne. Det er næppe troligt, at Jakob skulle ønske at slutte en alli
ance med Rusland i sommeren 1623, eftersom det ville skade hans forhold til 
Polen på et tidspunkt, hvor han søgte at få Sigismund til at give Frederik di
plomatisk støtte over for kejseren. Det engelske alliancetilbud blev i hvert fald 
ikke gentaget. Zaren udbad sig en forklaring på Cocks opførsel, men Jakob 
døde kort efter, og hans efterfølger reagerede ikke på henvendelsen39.

Da prins Karl i oktober 1623 vendte hjem fra de mislykkede ægteskabsfor
handlinger i Spanien, ændredes den engelske udenrigspolitik. Målet var fort
sat at støtte protestantismen og især Pfalzgrev Frederik, men midlerne, hvor
med dette skulle opnås, blev nu nogle andre. Jakobs plan om, at en engelsk
spansk ægteskabsalliance skulle få Spanien til at skride ind over for det katol
ske parti i Tyskland, havde lidt skibbrud, og prins Karl og hertugen af 
Buckingham gik nu ind for at erklære Spanien krig og søge at få rejst en væb
net modstand mod de kejserlige styrker i Tyskland. Parlamentet blev indkaldt 
og bifaldt den nye politik, men flertallet af medlemmerne ønskede, at kampen 
mod katolicismen skulle føres som søkrig mod Spanien og kunne ikke tilslutte 
sig Jakobs ønske om et protestantisk felttog i Tyskland. Parlamentet blev 
hjemsendt, til forhandlingerne med de involverede parter var afsluttet, og i juni 
og juli 1624 blev Robert Anstruther sendt til Danmark og de tyske stater og 
Jakob Spens til Sverige for at formå disse stater til at indtræde i en stor allian
ce mod Habsburgerne. Alliancen skulle omfatte både protestanter og katolik
ker, som skulle opstille en hær i Tyskland med det mål at tilbageerobre Pfalz
grev Frederiks tabte besiddelser og dermed sætte en stopper for Habsburger- 
nes planer om et verdensomspændende katolsk rige40.

Den kendsgerning, at den danske og den svenske konge blev spurgt samti
digt, viste sig at være en diplomatisk mesterstreg. Begge konger var på denne 
tid i færd med en fremgangsrig udvidelse af deres riger -  Christian i Nord-

39. Lubimenko: Relations commercialese pp. 161-63, 183-84; Schoener: Zur Frage, pp. 
182-95; Konovalov: Anglo-Russian Relations 1620-24, pp. 85-98.

40. S.R. G ardiner: A History o f England under the Duke o f Buckingham and Charles I, 
1624-28 (1875), I, pp. 22-23; Godfrey Davies: The Early Stuarts 1603-1660. The Ox
ford History of England (1959), pp. 58-60; Willson: King James, pp. 440-43.
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tyskland og Gustav Adolf i den østlige Østersø -  og begge var særdeles op
mærksomme over for de farer, modpartens fremgang frembød for deres egen 
stat. Begge konger var glødende forsvarere af protestantismen og modstande
re af et habsburgsk universalmonarki, og Christian især ønskede tillige at hjæl
pe sin slægtning. Men for begge konger var den vigtigste faktor sandsynligvis, 
at de ikke kunne lade modparten opnå fordelen ved at blive lederen af en væb
net intervention i Tyskland.

Christian gav i juli som foreløbigt svar, at han ikke kunne deltage direkte, 
men at han var villig til at yde Jakob økonomisk støtte. Når han kendte de ty
ske fyrsters holdning, ville han give sit endelige svar.

På samme tid forhandlede Jakob Spens med Gustav Adolf i Stockholm. 
Den svenske konge afviste de engelske forslag, men opstillede i oktober over 
for kurfyrsten af Brandenborg følgende betingelser for en direkte intervention i 
Tyskland: Gustav Adolf skulle være militær leder, havnebyerne Wismar og 
Bremen skulle overdrages Sverige som en garanti mod eventuelle angreb fra 
Danmark og som flådebasis, og en allieret Nordsøflåde på 25 skibe skulle sæt
tes under svensk kommando. De allierede skulle endvidere bistå Sverige med 
at få sluttet våbenstilstand med Polen og skulle garantere, at Danzig holdt sig 
neutral. Gustav Adolf krævede en hær på 50.000 mand, hvoraf Sverige ville 
stille 16.000. Da Brandenborg forelagde den svenske plan for Nederlandene 
og England, blev den positivt modtaget i Nederlandene, mens Jakob ikke ville 
udtale sig, før han kendte de franske og danske reaktioner41.

Sidst på året vendte Anstruther tilbage til Danmark med meget mådelige re
sultater fra de tyske fyrster, og i januar 1625 erklærede den danske konge sig 
villig til at lede det tyske felttog, hvis England enten direkte eller gennem 
Nederlandene ville bistå med 7.000 mand. Hele hæren skulle bestå af 30.000 
mand, hvoraf han ville stille de 5.000. Christians krav til England udgjorde 
kun 180.000 £ årligt, mindre end det halve af de 400.000 £, som Sverige kræ
vede. Den vigtigste årsag til Christians forslag var uden tvivl hans frygt for, at 
vestmagterne ville antage Gustav Adolfs tilbud. Stillet over for disse to mulig
heder, tøvede Jakob ikke. Hans finansielle situation gav ham næppe noget 
valg, og i februar 1625 gik han ind på det billige danske tilbud42. Konsekven
serne af dette valg fik han ikke at se, da han døde den følgende måned. Men 
skønt det blev hans søn Karls opgave at videreføre den politik, som han hav
de antaget, kunne Jakob lykønske sig selv med, at det var lykkedes ham at få 
en hidtil neutral Østersøstat til at træde aktivt ind i den europæiske kamp mod 
Habsburgerne.

41. Fridericia: Kristian IV, pp. 170-71; Tham: Utrikespolitikens historia p. 137.
42. R oberts: Gustavus Adolphus, pp. 241-42; LA. Fridericia: Danmarks ydre politiske Hi

storie (1629-1635) (1876), p. 28; Fridericia: Kristian IV, p. 171.
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I den tredie periode fra 1620-25 ændredes den politiske situation i Europa. 
Oprøret i Bøhmen og den påfølgende krig og krigen mellem Nederlandene og 
Spanien bevirkede, at Østersøstaterne blev af voksende politisk betydning for 
Englands europæiske politik i stedet for hovedsageligt at være af handelspoli
tisk interesse. I 1621 sluttedes et forbund med Danmark, hvor England gav ef
ter på det handelspolitiske område mod at opnå politisk støtte i den euro
pæiske kamp. Polske bønner om hjælp mod tyrkerne blev positivt besvaret 
mod løfter om diplomatisk støtte til Pfalzgreven. Sverige, Danmarks og Po
lens fjende, blev følgelig ikke anset for et aktiv i den europæiske politik, lige så 
lidt som Rusland, hvor de handelspolitiske interesser dominerede. Udviklin
gens sidste fase nåedes i Jakobs sidste regeringsår, hvor han anmodede både 
Danmark og Sverige om at lede et generelt felttog mod kejseren. De to stater 
blev anmodet herom, fordi de nu betragtedes som europæiske stater og ikke 
som isolerede Østersøstater.

Den kendsgerning, at denne periode er væsensforskellig fra de to første 
perioder, fremgår også på en anden måde. Indtil 1620 kom alle anmodninger 
om politisk og militær bistand fra Østersøstaterne. Englands initiativer i Øster
søområdet rettedes udelukkende mod at fremme engelske handelsinteresser. 
Efter 1620 var det i stigende grad England, der bad Østersøstaterne om diplo
matisk og militær støtte.

Redegørelsen for Jakobs Østersøpolitik viser, at spørgsmålet, om Østersøsta
terne udgjorde et isoleret eller et integreret led i den samlede engelske uden
rigspolitik, ikke kan besvares for hele perioden under ét. Indtil 1613 udsprang 
Jakobs politik over for Østersøstaterne hovedsageligt af handelspolitiske hen
syn, og den kom derved til at udgøre en selvstændig del af engelsk udenrigs
politik. Fra 1613 til 1620 var den engelske Østersøpolitik fortsat hovedsage
ligt motiveret af handelspolitiske interesser, men den bestemtes nu i vid ud
strækning af Englands konkurrenceforhold til Nederlandene. Øster søpolitik
ken var ikke længere uafhængig af den øvrige del af engelsk udenrigspolitik. I 
den sidste periode var handelsinteresserne endelig underordnet Jakobs ønske 
om at genvinde Pfalz og hindre et habsburgsk universalmonarki. Østersøpoli- 
tikken blev nu en fuldt integreret del af den samlede engelske udenrigspolitik.

Den engelske politik over for Østersøstaterne kan, hvis man ser den i rela
tion til staterne enkeltvis, give et indtryk af en tilfældig politik uden større am
bitioner end at løse problemerne efterhånden, som de meldte sig. Men anskuer 
man engelsk Østersøpolitik som et hele, kan det med ret hævdes, at den blev 
ledet af en sammenhængende række mål, og at disse mål blev søgt realiseret 
enten gennem engelske initiativer eller gennem engelske reaktioner på Øster- 
søstaternes initiativer.
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English summary

The Baltic policy o f James I
The Baltic states in James’s reign comprised Denmark-Norway, Sweden with 
Finland, Russia, Poland and the Prussian-Livonian and German Hanse towns. 
England’s relationship to the area has been the subject of important recent 
research1 but, doubtless because of the masses of archive material involved, 
these studies have been restricted to the bilateral relations between England 
and one of the Baltic states. This approach inevitably prevents the achieve
ment of an all over perspective, and individual events frequently get out of pro
portion. By covering English policy towards all the Baltic states and by view
ing this policy in relation to English foreign policy in general it is hoped to 
reach a better understanding of English Baltic policy. Besides this the aim of 
the essay is to examine whether James’s policy towards the Baltic states was 
formulated in interdependence with his policy towards the rest of Europe, or 
whether it constituted an independent unit with its own complex of problems.

The importance both of export to and import from the states bordering on 
the Baltic made it natural that James’s Baltic policy had as one of its basic ele
ments to secure the most favourable conditions for English trade. The que
stion is whether this was the only aim, or whether England’s Baltic policy was 
also motivated by English interests outside the Baltic, thus forming part of the 
total English foreing policy.

The analysis divides the period into three parts as important political chan
ges in the Baltic around 1613 and 1620 affected the preconditions for the Eng
lish policy.

The survey of the Baltic policy in the period 1603-13 shows that it was 
predominantly motivated by commercial interests. They decided the policy to
wards Russia, where the aim was to maintain the trade privileges in spite of 
the civil wars, and, when this policy seemed endangered, to establish an Eng
lish protectorate over North Russia. Commercial interests dictated the policy 
towards the Hanseatic towns. In the controversy with the German Hanse the 
English policy succeeded in getting the Imperial edict of 1597 suspended, and 
the aim of the policy towards the Prussian-Livonian towns and Poland was to 
get recognition of the English staple in Elbing. Relations with Poland were im
proved thus making the Polish King less interested in supporting Danzig’s war 
against the Eastland Company. When the Polish expansion threatened Eng
lish trading interests in Russia relations to Poland cooled however. Commer
cial interests too formed the basic part of the relationship with Denmark. The 
improved relations in 1603 resulted in better conditions for English trading
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and fishing, and James’s mediation in the Danish-Swedish war was motivated 
mainly by concern for English trade. Swedish offers of alliance were conside
red and rejected on commercial grounds.

The explanation of this commercially dominated policy is the fact that the 
peace with Spain in 1604 as well as the Dutch engagement in the war with 
Spain and in the ensuing peace negotiations until 1609 meant that England 
was not confronted with urgent problems of foreign policy. Towards the end 
of the period there were signs of change as the tension on the European scene 
grew stronger, but this tension was not yet strong enough to influence Eng
land’s Baltic policy.

During the period 1613-1620 the Netherlands were England’s most dange
rous rival in trade, fishing and whaling. The expansive Dutch policy was also 
felt in the Baltic, where the Netherlands built up a system of alliances with 
Sweden and the German Hanse. The Dutch policy forced England to side with 
Denmark as a counterpoise to the Dutch system of alliances. Still, this choice 
was far from wholehearted because Denmark in Spitzbergen as well as in 
North Germany was following a policy contrary to English interests. The 
Dutch policy also caused England to neglect Sweden, although Sweden was 
now a major Baltic power that might have been a useful counterweight to 
Denmark. In the fight between Sweden and Poland England did not take side, 
as a balance between the two states served English interests best and would 
prevent either of them gaining the mastery of the Livonian trade centres or ex
panding significantly into Russia. England, however, sided very clearly with 
Russia. The aim of this policy was to strengthen the position of the Muscovy 
Company in its competition with the Dutch merchants. The tentative propo
sals to make Denmark form a Protestant alliance were prompted by the gene
ral wish to avoid war in the Baltic and to stregthen the Protestant party, but 
also by the wish thereby to neutralize the Dutch system of alliances. Com
mercial motives stille predominantly decided English Baltic but in contrast to 
the first period relations outside the Baltic -  namely the Dutch rivalry -  to 
some extent formed the basis of the English policy.

During the third period 1620-25 the changed political situation in Europe: 
The Bohemian rebellion and the ensuing war as well as the war between Spain 
and the Netherlands caused the Baltic to be of growing political importance to 
England’s European policy, instead of being mainly of commercial importan
ce. In 1621 a treaty was concluded with Denmark, in which England yielded 
commercial points in order to gain political support in the European struggle. 
Polish requests for assistance against the Turks were positively answered in re
turn for promises of diplomatic support for the Count Palatine. Sweden, the 
enemy of Denmark and Poland, was consequently not considered a political
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asset, as was the case with Russia, where commercial motives were predo
minant. The last stage of development was reached in the last year of James’s 
reign when he urged both Sweden and Denmark to lead a general campaign 
against the Emperor. These requests were made to the two states in their capa
city as European -  not Baltic -  powers.

The fact that this period is fundamentally different from the first two 
periods can be seen in another way as well. Until 1620 all requests for diplo
matic and military assistance had come from the Baltic states. English initia
tive in the Baltic was only directed towards promoting English commercial 
interests. After 1620 it was mainly England that asked the Baltic states for 
diplomatic and military assistance.

The analysis of James’s Baltic policy shows that the question whether the 
Baltic states formed a separate or an integral part of the total English foreign 
policy cannot be given an answer that covers the whole reign. Until 1613 Ja
mes’s policy towards the Baltic states was predominantly motivated by long 
established commercial interests and formed a self-contained part of English 
foreign policy. From 1613 to 1620 his Baltic policy continued to be motiva
ted mainly by commercial interests, but now it was determined, at any rate to 
some extent, by England’s relationship to the Netherlands: it was no longer 
independent of English foreign policy in general. Finally in the last period the 
commercial interests were subordinated to the aim of reconquering the Pala
tine and of preventing the Habsburgs from setting up a universal Catholic mo
narchy. The Baltic policy now became a fully integrated part of the total for
eign policy.

English policy towards the Baltic states if studied country by contry, may 
give the impression of an erratic policy with no wider scope than the solution 
of problems as they occured. But when English policy towards the Baltic is 
seen as a whole it can justifiably be claimed that it was directed by a compre
hensive set of goals which were sought realized whether in the form of English 
initiatives or in the responses to requests from the Baltic states.



»Krigshistoriens lære« og krigens 
historikere
En undersøgelse a f to nyere fortolkninger a f slaget ved Lutter am Barenberg 
16261

A f  Knud J. V. Jespersen

Ældre krigshistorisk forskning hævdede, at krigshistorien rummede 
en objektiv »lære«, der kunne nyttiggøres ved planlægningen affrem
tidige krigsmæssige operationer. Denne anskuelse genfindes ofte nok 
også blandt vore dages danske militærhistorikere. Med udgangs
punkt i en undersøgelse a f to nyere fremstillinger a f slaget ved Lut
ter am Barenberg 1626, der giver hver sin forklaring på slagets ud
fald, søger universitetslektor, mag.art. Knud J. V. Jespersen at vise, 
at disse to fortolkninger er produkter a f to vidt forskellige traditio
ner om slaget, der i deres oprindelse også -  og især -  tjente andre 
formål end blot dette at videregive den usminkede sandhed om sla
gets forløb. Det påvises, at de to fortolkninger a f  slaget ved Lutter 
am Barenberg i vid udstrækning er bestemt a f forfatternes metodi
ske og krigsteoretiske udgangspunkter. Dette fører til en forkastelse 
a f begrebet »krigshistoriens lære«, der -  i al fald i det foreliggende 
tilfælde -  viser sig at være a f begrænset objektiv rækkevidde, be
stemt som den er a f faktorer, der for en dels vedkommende er gan
ske uden forbindelse med det 17. århundrede.

I
»Krigshistorie omfatter Studiet af samtlige Krige i historisk, taktisk og strate
gisk Henseende. . . .  Den søger at finde de Tanker, der have dannet Grundla
get for Troppernes Ledelse, og de forskellige Aarsager, der have været med
virkende til Operationernes heldige eller uheldige Udfald. Den fremhæver paa 
den ene Side det følgeværdige og paa den anden Side de begaaede Fejl. Studi
et af K. kan drives rent historisk som et Kildestudium med det Maal at naa til 
en saa korrekt Fremstilling af Begivenhedernes Gang som muligt. . . ,  eller det 
kan tjene som Undervisningsmiddel for Officerer . ..«  -  Således beskrev da
værende kaptajn i generalstaben, senere generalløjtnant B. P. Berthelsen i

1. Denne artikel gengiver i bearbejdet form et indlæg på den første danske militærhistoriske 
konference på Frederiksberg Slot i dagene 15.-16. marts 1975; cfr. konferencerapporten, 
Militærhistorisk Konference 75 -  en rapport. 1975, s. 54-56.
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1900 krigshistorien og dens funktion2. Han udtrykte klart det synspunkt, at 
krigshistorien rummede en »lære«, der kunne være nyttig ved planlægningen 
af fremtidige krigshandlinger: krigshistorien skulle fremhæve det »følgeværdi
ge« og understrege »Fejl«. Som disciplin betragtet kunne krigshistorien spal
tes op i en rent teoretisk eller beskrivende del -  et »Kildestudium« -  og en an
vendt del -  et »Undervisningsmiddel for Officerer«. Det fremgår dog ikke, 
hvilken relation -  om nogen -  der efter kaptajn Berthelsens opfattelse var mel
lem de to dele.

Kaptajn Berthelsen gav på denne korte form præcist udtryk for den opfat
telse af krigshistoriens natur og funktion, der omkring århundredskiftet var rå
dende blandt officerer: disciplinen opdeltes efter et naturvidenskabeligt forbil
lede i en beskrivende og en anvendt del. Historikernes opgave var at levere de 
objektive beskrivelser, hvorefter officererne på dette grundlag kunne uddrage 
de generelle træk og drage den lære, der kunne være nyttig med henblik på 
fremtiden. Den sidste del af processen var den vigtigste og krigshistoriens yp
perste formål.

Når man tænker på de betydelige opfattelses- og holdningsændringer, der 
de seneste 75 år er sket inden for historievidenskaben som helhed, er det vel 
næppe urimeligt at forvente, at synspunkterne, også hvad angår krigshisto
rien, har ændret sig siden kaptajn Berthelsens dage -  i hvert fald vil næppe no
gen faghistoriker i dag kunne erklære sig enig i den opfattelse af faget, som 
han gav udtryk for. Disse forventninger holder imidlertid ikke stik: kaptajn 
Berthelsens synspunkter står stadigvæk den dag i dag praktisk taget urokkede 
blandt de toneangivende danske militærhistorikere3. Dette gælder ikke mindst 
forestillingen om en »krigshistoriens lære«, der stadig lever i bedste velgåen
de4.

2. Artiklen »Krigshistorie« i »Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon«, X, Kbh. 
1900.

3. Således skrev den daværende medarbejder ved Hærstabens krigshistoriske Arbejder, ma
jor Gordon Norrie, i 1966:
»Hvad selve skildringen af krigen angår, skal historikeren søge at fremstille begivenheder
ne så objektivt som muligt . . .  Derefter skal han påtale fejl og fremdrage fortjenstfulde 
handlinger, hvoraf man kan drage lære, således at man med udbytte kan tage hans arbejde 
frem og udnytte erfaringerne«. (Historisk Tidsskrift, 12. rk., bd. I, 1963-66, s. 673). Den 
senere leder af samme Arbejder, oberstløjtnant Helge Klint, benyttede ligeledes distinktio
nen teoretisk/anvendt militærhistorie i sin militærhistoriske orientering, Militærhistorie. 
1970, s. 10-11. Den nuværende lærer i krigshistorie ved Hærens Officersskole, oberstløjt
nant K. V. Nielsen, skelner mellem producenter af krigshistorie (historikerne) og forbru
gere af samme (officererne), hvilket blot er distinktionen beskrivende/anvendt udtrykt på en 
anden måde. Denne finder man også anvendt af H. C. Bjerg, Claus C. von Barnekow 
m.fl.: Hvor blev militærhistorien af? En diskussion om militærhistorisk forskning. 1975, s. 
31 og s. 6). En mere udførlig drøftelse af disse forhold findes i min opsats, En militærhisto
risk renaissance? Historisk Tidsskrift, 77, 1977, s. 135-142.

4. Klart udtrykt af oberstløjtnant K. V. Nielsen (Claus C. von Barnekow, m.fl., op. eit., s. 
31).
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Nogen egentlig forklaring på denne betænkelige mangel på udvikling skal 
ikke her forsøges; men en del af forklaringen kunne muligvis ligge i, at dansk 
militærhistorisk forskning gennem hele vort århundrede har været af en stærkt 
begrænset vitalitet -  måske især fordi danske faghistorikere ikke har interes
seret sig for denne side af sagen5. 1 lyset heraf kunne det måske have en vis in
teresse at kaste et blik på engelsk militærhistorisk virksomhed, der -  i mod
sætning til den danske -  har vist sig både livskraftig og produktiv -  måske for
di den i modsætning til den danske aldrig har været isoleret i forhold til den hi
storiske virksomhed i almindelighed6.

Kontrasten til den forældede begrebsverden, der afgrænser dansk krigshi
storisk forskning, fremtræder klart i det »regelsæt« for krigshistoriske studier, 
som den engelske militærhistoriker, Oxfordprofessoren Michael Howard har 
opstillet som retningsgivende7. Han fremhæver på den ene side nødvendighe
den af seriøse krigshistoriske studier som »simulationsgrundlag« for officerer
nes uddannelse, men betoner på den anden side stærkt de strenge forsknings
mæssige krav, der må stilles til sådanne studier. Krigshistorien må studeres i 
bredden, hvormed han mener, at studiet af enkelte krigshistoriske begivenhe
der hele tiden må sættes i relation til udviklingen i krigsføringen over en læn
gere periode. Den må også studeres i dybden: grundlaget må være et kritisk ar
bejde med det primære kildemateriale. Endelig må den studeres i sammen
hæng med strukturen i de stridende samfund8. Michael Howards tre krav rum
mer således tilsammen en kraftig appel om ikke at betragte studiet af krigshi
storie isoleret, men som en (nødvendig) del af den almindelige historiske forsk
ningsvirksomhed. På samme tid er hans krav om til bunds gående studier en 
conditio sine qua non -  et forhold, som Howard udtrykker i følgende kom
promisløse ord: »I think that rather than study military history superficially it 
is better not to study it at all«9. Medens man i dansk krigshistorisk forsk
ningstradition har været -  og stadig er -  tilbøjelig til at betragte krigshistorien 
som en isoleret disciplin med et særligt formål og med specielle forsknings
mæssige normer, opfattes studiet således af moderne engelsk forskning -  her 
repræsenteret ved Michael Howard -  som et aspekt af det almindelige histori
ske forskningsunivers, hvorom der gælder præcis de samme forskningsetiske

5. Cfr. herom min foran nævnte opsats i Historisk Tidsskrift.
6. Blandt de nyere kritiske oversigter over britisk militærhistorisk virksomhed bør især frem

hæves den, der gives i John Keegan: The Face o f Battle. London 1976, s. 15-78.
7. Michael Howard: The Use and Abuse o f Military History, The Journal of the Royal

United Service Institution, 1962. Desuden Howards forelæsning i marts 1971 på Hærens
OfTicerskole om militærhistoriens rolle i officeruddannelsen. Forelæsningen findes stencile
ret i Officersskolens undervisningsmateriale og er velvilligt stillet til min rådighed af oberst
løjtnant K. V. Nielsen.

8. Howard, op. cit.
9. Forelæsningen 1971, s. 5.



30 Knud J. V. Jespersen

normer som ved enhver anden historisk forskning. Denne iagttagelse kan na
turligvis på ingen måde overraske nogen faghistoriker. Det overraskende lig
ger et helt andet sted, nemlig i at moderne dansk krigshistorisk forskning har 
tøvet så længe med at erkende dette forhold og drage de fornødne konsekven
ser af denne erkendelse.

II
Det er hensigten i det følgende at undersøge nogle af de problemer, der er for
bundet med at studere krigshistorie efter de normer, som kaptajn Berthelsen 
omkring århundredskiftet fandt gyldige -  og som stadig i mange henseender 
anses for gældende. Dette vil ske ved at undersøge historieskrivningen om
kring en konkret krigshistorisk begivenhed, nemlig slaget ved Lutter am Ba- 
renberg den 27. august 1626. Formålet dermed er at vise, at »historiens lære« 
om dette slag er en fiktion, og at den »lære«, der eventuelt kan drages af sla
get, må ses i nøje sammenhæng med den historiske forskning deraf. Bestræ
belsen er med andre ord ved hjælp af et konkret eksempel at vise, at det fører 
til misvisende resultater at splitte krigshistorisk forskning op i en »beskriven
de« del, der producerer det objektive erkendelsesmæssige grundlag for den 
trinhøjere »anvendte« krigshistorie, der uddrager den relevante »lære« til brug 
for fremtiden og så at sige formulerer staldtips fra historiens eget værksted.

Ved første øjekast kunne slaget ved Lutter am Barenberg synes et lidet in
teressant eksempel, eftersom det egentlig aldrig har givet anledning til større 
uenighed blandt historikerne10. Sagen syntes jo fra begyndelsen oplagt: Chri
stian IV led et knusende nederlag, og Tilly vandt en overlegen sejr; Christian 
IV’s offensive felttog forvandledes til et flugtagtigt tilbagetog, der samtidig ba-

10. Bortset fra skildringer af slaget i talrige større fremstillinger og bortset fra en række mindre 
undersøgelser i diverse småtidsskrifter er slaget mere udførligt behandlet i de følgende af
handlinger. I 1850 udsendte den daværende fysikus i Lutter am Barenberg, Georg Lich
tenstein, den første egentlig monografiske fremstilling af slaget, Die Schlacht bei Lutter 
am Barenberge 1626. Braunschweig 1850. Heri kombineredes en betydelig samlerflid med 
et indgående lokalkendskab. Resultatet stod dog ikke mål med de betydelige anstrengelser, 
mest fordi Lichtenstein ganske savnede sans for kildekritik. Dette værk blev inspirations
kilde til og forlæg for den danske militærhistoriker, Axel Larsens (Liljefalks) to arbej
der, Kristian den jjerdes Krige. 1895 og Kejserkrigen. 1896, hvori slaget behandledes. Som 
Lichtensteins kendetegnes disse arbejder af en betydelig samlerflid, men en mangelfuld kil
debenyttelse. Det efterhånden stærkt tiltrængte kildekritiske oprydningsarbejde blev i 1900 
gjort af Dietrich Schäfer: Die Schlacht bei Lutter am Barenberge, Neue Heidelberger 
Jahrbücher, Bd. X, 1900, s. 1-37. Schäfers arbejde blev grundlaget for Staatsarchivar i 
Wolfenbüttel, Hermann Voges’ værk, Die Schlacht bei Lutter am Barenberge am 27. Au
gust 1626. Leipzig 1922. Heri kombineredes kildekritisk sans med lokalkendskab og krigs- 
teoretisk indsigt. Resultatet blev den hidtil grundigste behandling af slaget. Dette arbejde er 
stadig standardværket om slaget ved Lutter am Barenberg.
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nede vejen for de kejserlige troppers besættelse af Jylland et års tid senere. Om 
udfaldet kan der således ikke herske nogen som helst tvivl, lige som der ikke er 
nogen større uenighed om nederlagets katastrofale følger for Christian IV og 
Danmark. Går man imidlertid videre og stiller spørgsmålet, hvorfor tabte 
Christian IV, og hvorfor sejrede Tilly? -  og det er jo fra en krigshistorisk syns
vinkel de interessante spørgsmål -  så er enigheden blandt slagets historikere 
ikke længere så udtalt. På flere punkter er forklaringerne endda direkte mod
stridende, og slagets »krigshistoriske lære« opløser sig derved i en række ufor
enelige påstande. Det skal i det følgende forsøges påvist, at besvarelsen af dis
se hvorfor-spørgsmål hænger nøje sammen med historikernes kildeudvælgelse 
og rekonstruktionsprincipper, hvilket igen er tæt knyttet til karakteren af den 
krigsteoretiske opfattelse, der blev lagt til grund for fortolkningen af slaget.

I moderne svensk krigshistorisk forskning er der adskillige eksempler på un
dersøgelser, hvis sigte er at trænge bag om den mytedannelse, der ikke blot 
blokerer en ægte forståelse af og indsigt i fortidens krigshandlinger, men tillige 
også fremmer udbredelsen af falske forestillinger om hele historiske forløb på 
den ene side og følgelig også en falsk krigshistorisk »lære« på den anden. Go
de eksempler på sådanne undersøgelser er Sven Lundkvists afhandling om sla
get ved Breitenfeld 1631 og Göran Rystads udforskning af slaget ved Nörd- 
lingen 163411. Især Sven Lundkvists afhandling, der er formet som et opgør 
med »generalstabsopfattelsen«12 af slaget, er interessant i den aktuelle sam
menhæng, fordi den klart påviser den meget snævre sammenhæng mellem ge
neralstabsværkets krigsteoretiske udgangspunkt, kildeudvælgelsen og rekon
struktionsprincipperne. Derved afslører den samtidig generalstabsværkets 
»krigshistoriske lære« som en række påstande, der ikke kan begrundes i det hi
storiske forløb, der behandles.

Slaget ved Lutter am Barenberg indgår i det krigshistoriske lærestof på Hæ
rens OfFicerskole13 -  vel bl.a. fordi slaget anses for at rumme en »lære«. Ikke 
mindst af den grund må det være af interesse i det følgende at tage vor opfat
telse af slaget op til en nærmere prøvelse, idet det dog er hensigtsmæssigt for
inden at tegne et ganske kort rids af slagets forløb.

11. Sven Lundkvist: Slaget vid Breitenfeld 1631, (Svensk) Historisk Tidskrift 1963, s. 1-38.
Göran Ry stad: Vem vållade Nördlingenkatastrofen 1634? En studie i propaganda, Ve- 
tenskaps-Societetens i Lund Årsbok, 1958-59; genoptrykt i Göran Rystad (red): Histo
ria kring trettioåriga kriget. Sthlm. 1963, s. 81-114. Rystad har desuden behandlet Nörd- 
lingen-temaet i den store propagandaundersøgelse, Kriegsnachrichten und Propaganda 
während des dreissigjährigen Krieges. Die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen 
gedruckten Kriegsberichten. Lund 1960.

12. Udtrykt i det officielle arbejde, udarbejdet ved den svenske generalstabs foranstaltning,
Sveriges krig 1611-1632. Bd. IV. Sthlm. 1937, s. 446-529.

13. Læreren i krigshistorie ved Officerskolen, oberstløjtnant K. V. Nielsen, har -  i hovedsagen 
med Voges’ arbejde som grundlag -  udarbejdet en 20-siders stencileret fremstilling af sla
get til undervisningsbrug, som han velvilligt har stillet til min disposition.
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III
Slaget ved Lutter am Barenberg ligger temmelig godt belyst såvel i kilderne 
som i den historiske litteratur, ligesom der ikke hersker nogen større uenighed 
om det faktiske forløb og slagets enkelte begivenheder. Det er derfor en for
holdsvis ukontroversiel sag at give en kort fremstilling af slagets hovedpunk
ter14.

De begivenheder, der førte til slaget mellem den katolske hær under ledelse 
af grev Tilly og den protestantiske armé under Christian IV’s personlige over
kommando den 27. august 1626, tog deres begyndelse allerede i første halvdel 
af august måned. Gennem hele sommeren 1626 havde den militære situation i 
Den nedersaksiske Kreds været temmelig stabil. Tilly holdt sig i området syd
vest for Göttingen, medens den anden katolske feltherre, Wallenstein, stod i 
stifterne Magdeburg og Halberstadt øst for Harzen. De kongelige styrker var 
opdelt i to hærkorps, et østligt og et vestligt. Det østlige, der stod under kom
mando af greven af Mansfeld og Bernhard af Sachsen-Weimar, søgte at opnå 
kontrol over Schlesien og at skabe kontakt med den kejserfjendtlige prote
stantiske fyrste af Siebenbürgen, Bethlen Gabor. Det vestlige hærkorps, hvis 
overledelse varetoges af Christian IV personligt, stod i området omkring Wol
fenbüttel, hvorfra det søgte at holde begge de katolske hære i skak.

I begyndelsen af august forlod Wallenstein området øst for Harzen for at 
optage forfølgelsen af det østlige hærkorps, idet han efterlod en bevogtnings
styrke på nogle få regimenter, der senere skulle slutte sig til Tillys styrker. Den 
11. august erobrede Tilly efter nogen tids belejring Göttingen og satte efter 
nogle dages forløb kursen nordpå for også at erobre Northeim (se kortskit
sen)

Den 14. august drog Christian IV med hæren sydpå til Lutter am Barenberg, 
der tidligt næste morgen kapitulerede til ham. Straks efter fortsatte den kon
gelige hær fremrykningen mod syd, og den 16. august fik den overraskende 
kampføling med Tillys hovedstyrke ved byen Northeim. Egentlig kunne den 
afgørende kamp mellem de to hære have fundet sted ved denne lejlighed; men i 
sidste øjeblik valgte ledelsen af den styrkemæssigt underlegne katolske hær at 
undgå konfrontationen og trække hæren tilbage mod Göttingen for dér at af
vente forstærkning med den wallensteinske hærafdeling øst for Harzen.

Fra denne dato indtrådte operationerne i en ny fase, idet Christian IV nu 
opgav at fortsætte de foregående dages forcerede fremrykning. Efter et tre da-

14. Denne fremstilling følger den, jeg tidligere har givet i opsatsen, Slaget ved Lutter am Ba
renberg 1626, Krigshistorisk Tidsskrift, 1973/3, s. 80-89. Hvad angår det faktiske hæn
delsesforløb afviger den ikke væsentligt fra Voges’ opfattelse. Den bygger udelukkende på 
det samtidige, primære kildemateriale.
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ges ophold i Northeim indledte kongen den 20. august en række zigzag bevæ
gelser i området Ruhme-Duderstadt. Disse manøvrer vedvarede til den 23. au
gust. Hensigten med disse bevægelser var formentlig en afpatruljering af de 
øst-vest gående veje med det formål at forhindre de wallensteinske hjælpe
troppers forening med Tillys hovedstyrke. Imidlertid valgte de wallensteinske 
hærafdelinger en sydligere vej end den, Christian IV havde ventet, og den 22. 
august skete foreningen mellem disse og Tillys hær i egnen sydøst for Göttin
gen. Da de to fjendtlige hære den 24. august atter mødtes i området nord for 
Duderstadt, blev Christian IV klar over, at hjælpetropperne var nået frem til 
Tilly på trods af hans afpatruljering af den sandsynlige fremrykkevej. På den
ne baggrund besluttede kongen at søge tilbage til sit udgangspunkt, Wolfen
büttel.

Fra denne dag byttedes rollerne om. Tilly gik i offensiven med sin forstær
kede hær, og under stadige fægtninger veg den kongelige hær ud mod nord. 
Slutstenen på denne opslidende fase af kampen var selve hovedslaget på slet
ten ved Lutter am Barenberg, hvortil den kongelige hær nåede tidligt om mor
genen den 27. august efter en yderst besværlig natlig march fra Seesen. Her
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besluttede kongen sig til at lade hæren tage opstilling i slagorden nord for et 
sumpet dalstrøg, der gennemstrømmet af en lille bæk strakte sig over sletten i 
øst-vestlig retning. Tilly opstillede sin hær i slagorden syd for dette dalstrøg.

Hele formiddagen hengik med en artilleriduel, hvori de kongelige kanoner 
dog ikke synes at have deltaget i større udstrækning. Da kongen stadig ikke 
gjorde mine til at angribe, sendte Tilly over middag nogle få infanteriregimen
ter over bækken og lod kavalleriet på fløjene følge efter. På dette tidspunkt 
greb kongen ind »avec une grande resolution«, som Tilly karakteriserede det 
kongelige modangreb. De kongelige enheder stødte frem for at kaste Tillys en
heder tilbage over bækken, og angrebet fortsatte frem over bækken og nåede 
på et tidspunkt helt op til Tillys artilleristillinger. Først på dette tidspunkt lyk
kedes det med største vanskelighed Tilly at standse de kongelige troppers an
greb og med artilleriets hjælp at bringe uorden i formationerne og tvinge dem 
tilbage, efter at sejren i nogen tid syntes at have været inden for Christian IV’s 
rækkevidde.

Under tilbagetoget synes de kongelige formationer ganske at være gået i op
løsning, og med de desorganiserede regimenter havde de nu angribende katol
ske tropper let spil. Resultatet var den kongelige hærs totale nederlag og Chri
stian IV’s fortvivlede, ensomme ridt til Wolfenbüttel i den tiltagende skum
ring. Herom noterede kongen senere lakonisk i sin skrivekalender: »Sloges vi 
med Fjenden og mistede Slaget. Samme Dag drog jeg til Wolfenbüttel«.

Således er de hovedtræk i slagets forløb, hvorom der er næsten fuld enig
hed blandt slagets historikere. På denne baggrund skal herefter drøftes det as
pekt af slaget, hvorom enigheden er langt mindre markant, nemlig spørgsmå
let om hvorfor slaget fik det udfald, som det fik.

IV
For på passende kort form at anskueliggøre uenigheden om årsagsforholdene 
skal i det følgende sammenholdes de forklaringer, som henholdsvis Svend El
lehøj15 og Axel Larsen (Liljefalk)16 har givet på kampens udfald. Grunden til 
valget af netop disse to fremstillinger vil fremgå af det følgende.

Svend Ellehøj opregner groft taget følgende momenter som forklaring på 
Christian IV’s nederlag:
1. Det lykkedes ikke kongen at forhindre det wallensteinske hjælpekorps’ 

forening med Tillys hovedstyrke i dagene inden den 24. august. Derfor blev

15. Svend Ellehøj: Christian 4.s tidsalder (Politikens Danmarkshistorie. Bd. 7). 1964, s. 
261-64.

16. Axel Larsen (Liljefalk): Kristian den fjerdes Krige. 1895, s. 89-95. Fremstillingen af 
slaget deri er overensstemmende med den, som forfatteren gav i Kejserkrigen, der udkom 
året efter.
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kongen tvunget til at påbegynde tilbagetrækningen i retning af Wolfenbüt
tel.

2. Skønt de to hære talmæssigt var nogenlunde jævnbyrdige -  hver på om
kring 20.000 mand -  var kongens »unægtelig af ringere kvalitet end Liga
ens veteranhær«.

3. Efter Tillys første angreb iværksattes fra kongens side et modstød mod den 
katolske hærs centrum, der i begyndelsen veg, men alligevel senere bragte 
modstødet til standsning. Da de kongelige styrker derefter begyndte at vi
ge, indvikledes de i rytterkampe, der hele tiden havde fundet sted bag dem 
og på fløjene. Dette bragte de kongelige formationer i total opløsning, og 
kampen endte i en fuldstændig massakre på den desorganiserede kongelige 
hær.

4. Endelig citeres Christian IV’s udtalelse om general Fuchs, »der endnu, 
mens han var i live, var som død, da han skulle udføre, hvad der blev ham 
befalet«. -  Som Ellehøj bemærker, var Fuchs afskåret fra at forsvare sig 
mod denne anklage. Han faldt i slaget.
Ellehøj forklarer således kongens nederlag ved to forhold, et kvalitetsmæs

sigt og et taktisk. De kongelige tropper var ringere end Tillys, og den danske 
hærledelse slog heller ikke til (general Fuchs). Den afgørende forklaring er 
imidlertid af taktisk art. Først lykkedes det Tilly at udmanøvrere kongen, så 
han måtte tiltræde tilbagetoget (de wallensteinske hjælpetropper), dernæst 
fandt en tilsvarende udmanøvrering sted under selve hovedslaget, hvor Tilly 
med held benyttede den fra den klassiske krigshistorie kendte Cannae-taktik: 
ved hjælp af en tilbagetrækning af centret lokkedes den kongelige hovedstyr
ke så langt frem, at den blev indfanget af knibtangens kæber, kavalleriet på 
fløjene. Dermed var det taktiske grundlag for den kongelige hærs fuldstændi
ge tilintetgørelse tilvejebragt. Resten afgjordes af de katolske troppers bedre 
kvalitet. -  I Svend Ellehøjs fortolkning var slaget ved Lutter am Barenberg så
ledes blot endnu et eksempel på Cannae-taktikkens heldige anvendelse.

I forhold hertil afviger Axel Larsens forklaring på flere punkter. Han op
regner groft taget følgende momenter:
1. Tillys hær var talmæssigt den kongelige hær stærkt overlegen (32.000 

mand mod 25.000), selv om de kvalitetsmæssigt var jævnbyrdige (» ... de 
danske Bønderkarle, som kun havde været forholdsvis kort under Fanen, 
viste sig at være Tillys gamle spanske, flamske og tyske Landsknægte fuld
stændig voxne ...«).

2. Kongens hær var opstillet i tre træfninger med de danske enheder i forreste 
træfning, og under det kongelige modstød nåede anden træfning ikke i ret
te tid frem til hjælp for første træfning. Det var det skæbnesvangre fejl
greb, mener Axel Larsen.
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3. Tilly havde som en klog og forsigtig feltherre etableret en hindring af fæl
dede træer foran sine kanoner, og denne hindring standsede det kongelige 
modstød.

4. På et kritisk tidspunkt i slaget forplantede sig lynsnart det rygte blandt de 
kongelige tropper, at Wallenstein med hele sin hær var i færd med at angri
be de kongelige enheder i ryggen. Dette satte panik i tropperne og var den 
direkte årsag til formationernes opløsning. -  I virkeligheden, siger Axel 
Larsen, drejede det sig kun om en mindre wallensteinsk hærafdeling, der 
forsøgte at omgå den kongelige hærs venstre flanke, hvilket Christian IV 
udmærket vidste; »men hvad hjalp det, at Kongen vidste god Besked, naar 
Soldaterne fæstede Lid til det løse Rygte. De tabte fuldstændig Modet, 
forlode deres Pladser og spredte sig til Flugt«.
I sammenligning med Ellehøjs skildring er det et ganske andet billede af 

kampen, der her fremmanes. Christian IV fremtræder her som den energiske, 
beslutsomme og klartskuende hærfører, Tillys jævnbyrdige, der ville have ført 
sin talmæssigt underlegne hær til sejr, hvis den ikke var blevet ramt af et uheld 
(anden træfnings forsinkelse), hvori kongen var ganske uden skyld, og hvis der 
ikke var gået panik i tropperne på grund af et grundløst rygte. -  Egentlig må 
man efter denne fremstilling undre sig en smule over, at Christian IV overho
vedet tabte slaget.

Sammenligner vi de to fremstillinger, må vi konstatere, at det i realiteten er 
to vidt forskellige slag, der beskrives, og at forklaringerne på kampens udfald 
afviger stærkt fra hinanden -  undertiden så stærkt, at de er i indbyrdes mod
strid. Medens kampen efter Svend Ellehøj blev afgjort af Tillys overlegne felt
herregeni og heldige anvendelse af Cannae-taktik, var de udslagsgivende fak
torer hos Axel Larsen af mere ubestemt karakter (anden træfnings forsinkel
se, talmæssig underlegenhed, rygtedannelse -  alt i alt en ond krigslykke). Det 
er derfor uden videre klart, at det grundlag, hvorpå de to fremstillinger byg
ger, ikke kan være det samme, ligesom de krigsteoretiske rammer er forskelli
ge. De to fremstillinger bygger med andre ord på to forskellige historiografi
ske traditioner om slaget, traditioner, der tillige -  det tør man slutte af den for
skelligartede fremstilling af det faktiske forløb -  må have deres udspring i to 
forskellige sæt af kilder til slaget. En nærmere forståelse af de to slagskildrin
ger forudsætter derfor en undersøgelse af disse traditioner.

V
Lidt forenklet kan man opdele slagets historiografi i to »skoler«, hvortil de en
kelte historikeres tilhørsforhold bestemmes af, hvorvidt de i forklaringen af 
kampens udfald lagde vægten på de årsagsforklaringer, der blev givet fra pro-
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testantisk/dansk side eller fra katolsk/tysk hold17. De to »skoler« benævnes i 
det følgende kort henholdsvis den protestantisk/danske og den katolsk/tyske 
tradition. Efter ovennævnte kriterier kan der opstilles følgende forenklede ske
ma over det historiografiske forløb18:

Slaget 27. august 1626

protestantisk/ 
dansk tradi
tion

protestantisk/ 
dansk primær 
tradition

Aitzema, 1669

Niels Slange, 
1749

17. Det bør dog understreges, at der under hele forløbet var nogen interferens mellem de to 
»skoler«. For anskuelighedens skyld er der i det følgende set bort fra disse krydspåvirknin
ger.

18. Gruppen »protestantisk/dansk primær tradition« har vi i dag intet direkte kendskab til, for
di her -  så vidt vides -  ikke er bevaret noget materiale derfra. Bortset fra beretningen hos 
Aitzema (cfr. senere i noten) er vort eneste spor af de beretninger, der uden tvivl må have 
foreligget lige efter slaget, en notits hos Georg Lichtenstein, op. cit., s. XI om et dansk 
nyhedsblad med titlen, Aviso, en sandru visse Tiding (4 bl., 4°) fra 1626. Lichtenstein tilfø
jede: »Dänischer Bericht über die Schlacht mit sehr auffallenden Unrichtigkeiten...« . 
Netop på grund af det sidste ville kendskab til dette stykke dansk publicistik have været af 
stor interesse; men desværre har jeg ikke haft større held med min eftersøgning deraf end 
Schäfer og Voges, hvem det ej heller lykkedes at finde det. Med »Aitzema, 1669« menes 
den nederlanske diplomat og historiker, Lieuwe van Aitzemas -  fra et evangelisk stand
punkt affattede -  store historieværk, Verhael van Saken van Stået en Oorlogh . . ., hvis før
ste bind udkom i Haag i 1669. Slaget behandles s. 551-52 i dette bind. »Niels Slange, 
1749« =  Niels Slange: Den Stormægtigste Konges Christian den Fjerdes, Konges til 
Danmark og Norge etc. . . .  Historie. Bd. III. 1749, s. 569-72. »Fr. v. d. Decken, 1833« =  
Den hannoveranske generalfelttøjmester, Friederich von der Deekens arbejde, Herzog 
Georg von Braunschweig und Lüneburg. Bd. I. Hannover 1833. Den katolske primære tra
dition behandles mere indgående senere i denne artikel. De tidlige dele af de to traditioner 
behandles indgående af D ietrich Schäfer, op. cit. Alle beretningerne om slaget er in ex
tenso gengivet i min stencilerede kildesamling, Slaget ved Lutter am Barenberg 1626. En 
samling kildetekster til belysning a f nyhedsformidling og propagandavirksomhed under 
Trediveårskrigen. Odense 1973.
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Fr. v. d. Decken, 
1833

Georg Lichten
stein, 1850

Axel Larsen 
(Liljefalk),
1895, 1896

katolsk primær 
tradition

Dietrich Schäfer, 
1900

Hermann Voges, 
1922

Svend Ellehøj, 
1964

katolsk/ 
tysk tra
dition

De tidligste faser af den protestantisk/danske tradition er det som følge af den 
mangelfulde overlevering af de tidlige beretninger fra dette hold vanskeligt at 
komme nærmere ind på livet. Det første spor findes hos Aitzema, der angiver 
en dansk beretning som sin kilde19. Heraf fremgår det klart, at man fra dansk 
side allerede i de tidlige faser gav en forklaring på nederlaget, hvis bestræbelse 
var over for samtiden og eftertiden at bortforklare nederlaget -  eller rettere at 
give det en forklaring, der ikke implicerede en svækkelse af Christian IV’s mili
tære omdømme. Denne forklaring havde form af en veritabel »dolkestødsle
gende«, der i hovedsagen byggede på to elementer:
-  den kongelige hærs tyske rytterafdelinger svigtede på det afgørende tids

punkt af slaget,

19. Aitzema, op. cit., s. 552: »Van de zijde van Dennemarcken werdt de Battaille verhaelt op 
volghende manier ...« .
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-  den kongelige hær blev midt under slaget angrebet i ryggen af en stor fjendt
lig rytterstyrke.

Disse to forhold i forening var afgørende for kampens udfald20.
Det bør bemærkes, at disse to påstande ganske savner hjemmel i det pri

mære kildemateriale. Christian IV dementerede selv indirekte den første af på
standene21, og den sidste savner ethvert belæg i det samtidige materiale, selv 
om det vel er muligt at konstruere bagholdsangrebet af oplysningen om det 
wallensteinske hjælpekorps’ forening med Tillys hovedstyrke den 22. august 
og en oplysning om en rytterkamp på den kongelige side af bækken under sel
ve hovedslaget. Skønt uden hold i det acceptable kildemateriale gav disse ud
sagn således en forklaring på nederlaget, der ikke kompromitterede Christian 
IV og danskerne, samtidig med at der kastedes et lidt odiøst skær over Tillys 
sejr. Med denne erkendelse kan der nu kastes et klarere lys over Axel Larsens 
fremstilling af slaget.

Her genfindes i modificeret form de bærende elementer i den protestan- 
tisk/danske tradition. Det tyske rytteris svigten fremførtes vel ikke direkte; 
men Axel Larsen oplyste, at den kongelige hærs første træfning bestod af dan
ske enheder. Anden træfning, hvis forsinkelse blev skæbnesvanger, måtte der
for rumme tyske enheder, der dermed indirekte fik tillagt ansvaret for nederla
get. Hvad angår det andet moment, bagholdsangrebet, fulgte Axel Larsen del
vis sit forlæg, Georg Lichtenstein, med efterretningen om rygterne vedrørende 
Wallensteins angreb, men tilføjer så for egen regning udsagnet om det wallen
steinske hjælpekorps -  formentlig for at give argumentationen større vægt.

Hvorfor valgte Axel Larsen at lægge argumentationens hovedvægt på den
ne kildemæssigt set så svagt funderede tradition? -  For det første var en streng 
kritisk holdning til kilderne ikke kendetegnende for Axel Larsens virke som 
krigshistoriker22. For det andet -  og det var det afgørende -  havde han et gan-

20. Hos Aitzema nævntes det, at rytteriet svigtede som følge af manglende betaling af sold, og 
at det var hertugen af Lüneburg, der under slaget faldt den kongelige hær i ryggen. Slange 
gentog disse forklaringer, men understregede tillige, at det var de tyske ryttere, der svigte
de, lige som han vidste, at hertug Georg af Lüneburgs bagholdsstyrke bestod af 4.700 ryt
tere. Von der Decken ændrede det sidstnævnte moment derhen, at det var wallensteinske 
hjælpetropper, der angreb kongen i ryggen. Dette modificeredes yderligere hos Lichten
stein, der hævdede, at rygter om wallensteinske troppers bagholdsangreb spredte panik 
blandt de kongelige tropper, men at disse rygter var grundløse. Hos Axel Larsen finder vi 
som nævnt legenden fuldt udviklet: rygter om den wallensteinske hovedstyrkes bagholds
angreb spredte panik; men i virkeligheden var der kun tale om en mindre wallensteinsk styr
ke.

21. I et brev til hertug Adolf Frederik af Mecklenburg af 8. september 1626 bemærkede Chri
stian IV bl.a.: »Dass fusfolck wolthe ganss nit Steen, dii Reiitherei thadt das beste,...«  (C. 
F. Bricka og J. A. Fridericia: Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve. Bd. II. 
1891, s. 31-32).

22. Cfr. K. C. Rockstrohs karakteristik af ham som en levende og begejstret, men noget unøj
agtigt skribent i Dansk biografisk Leksikon.
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ske bestemt formål med sin skildring af denne krig, nemlig »at skildre Kri
stian den fjerde som Heltekongen, der til Lands og til Søs personlig optraadte 
som Fører for sit Folk, baade naar det kom an paa at hævde Danmarks og 
Norges Magt og Anseelse, og naar det gjaldt at værge Rigerne mod fjendtligt 
Indfald«23. På denne baggrund må det siges at være både forståeligt og logisk, 
at han i sin fremstilling af slaget valgte at lægge den afgørende vægt på den 
dansk/protestantiske tradition, selv om han derved mere eller mindre uforva
rende kom til at viderebefordre en myte om slaget, der omhyggeligt var lagt til 
rette af den danske propaganda i den hensigt at begrænse nederlagets politi
ske og militære konsekvenser. Propagandaens fremstilling af slaget må klart 
karakteriseres som uhjemlet i det acceptable kildemateriale og kan på denne 
baggrund kun betegnes som en veltilrettelagt myte, der nok kan give os ind
sigt i det 17. århundredes propagandametoder, men ikke øger den krigshisto
riske erkendelse af slaget ved Lutter am Barenberg. Den »krigshistoriske læ
re«, man på dette grundlag måtte uddrage, bliver derfor uvægerligt en falsk og 
ilde begrundet lære.

I modsætning til den protestantisk/danske tradition har den katolsk/tyske 
en solid baggrund i samtidig kildemateriale, herunder ikke mindre end otte næ
sten samtidige beretninger fra Tillys egen hånd, to øjenvidneberetninger fra 
højtstående officerer i Tillys hær samt en rapport fra den lüneburgske diplo
mat, dr. Hundt, der dog kun var andenhåndsvidne til selve hovedslaget. Ske
matisk og en smule forenklet kan der opstilles følgende oversigt over afhæn
gighedsforholdene i denne traditions tidlige dele24:

TILLY

OBERSTLØJTN.
BINDAUFF

ANONYM
OBERST

DR. HUNDT

23. Citatet stammer fra hans eget forord til Kristian den Jjerdes Krige. 1895.
24. Alle de i oversigten angivne beretninger er nærmere beskrevet og behandlet af D ietrich 

Schäfer, op. cit. De er alle gengivet i fuld ordlyd i min tidligere nævnte samling af kilde
tekster til slaget.
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Beretn. til
infantinden
Isabella i
Bruxelles,
1626, 28/8

Beretn. til
kejseren,
1626, 28/8

Beretninger fra Tilly t.
kurfyrsterne af Bayern,
Köln, Mainz og Sachsen
samt til hertug Christi
an af Celle og en anonym
»rigsfyrste«

Udateret,
redigeret
beretning
fra det
kejserlige
kancelli

Ekstrakt
af brev,
dateret
»Wiewaldt«
1626, 28/8

Relation
til hertu
gen af Cel
le, 1626,
28/8

Heraf afledes praktisk taget alle samtidige flyveskrifter, 
»Neue Zeitungen«, afbildninger og omtrent samtidige histo
rieværker

Senere tradition
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Af oversigten ses, at den katolske version af slaget er solidt baseret på et rige
ligt samtidigt beretningsmateriale fra øjenvidner. Det er derfor ikke underligt, 
at kildekritisk arbejdende historikere som Dietrich Schäfer og Hermann Voges 
valgte at basere fremstillingen af slagetradition frem for den mangelfuldt be
grundede protestantisk/danske. Det er heller ikke overraskende, at Svend El
lehøj valgte at følge den fremstilling af slaget, som de videnskabeligt arbejden
de historikere på dette grundlag udviklede. Derved blev Ellehøj imidlertid ufor
varende offer for den katolske propaganda, der udfoldedes med udgangs
punkt i slaget, og tillige for den stærke styring, som de omkring 1900 fremher
skende tyske krigsteorier øvede på Voges’ fortolkning af slaget. Disse mo
menter skal i det følgende underkastes en nøjere drøftelse.

Naturligt nok søgte den katolske propaganda at udnytte sejren som argu
ment i den heftige propagandakrig, der sideløbende med den »rigtige« krig 
uophørligt førtes mellem de stridende parter. Trediveårskrigen betegnede også 
kulminationen af mere end et århundredes religiøs og kirkelig strid i Europa. 
Det var derfor nærmest uundgåeligt, at propagandakrigen hovedsageligt før
tes i denne sfære. Således også i det foreliggende tilfælde. Kort udtrykt frem
stilledes sejren ved Lutter am Barenberg som det definitive bevis for, at Gud 
var på katolikkernes side. Sejren skyldtes således mere Den Almægtiges sty
relse end Tillys feltherrekunst. Dette »Gud er på vor side« -  tema findes an
slået allerede i Tillys tidlige beretninger25, lige som det findes gentaget i for
stærket og pointeret form i så godt som alle de flyveskrifter og nogenlunde 
samtidige historieværker, der fra katolsk side spredtes som begivenheden26.

25. Eksempelvis bemærkede Tilly i indberetningen til kejser Ferdinand II af 28. august 1626: 
»So hat doch der Allmächtige seine Göttliche Gnad /  ohne Zweiffel in Respect der gerech
ten Sachen /  soweit scheinen lassen /  dass Ewer Röm. Kays. Majestät /  etc. vnd demsel
ben beystehenden getrewn devovirten Ständen Feinde evincirt vnd überwunden worden. 
Vnd also die Victori vnd Obsiegung auff die Seiten gefallen«. I indberetningens slutning an
viste Tilly ligefrem den linie, som propagandaen burde følge, med ordene: » ... vnd bitte zu 
Gott dem Allmächtigen /  dass seine Göttliche Allmacht nach dieser erlangten Victorien /  
welche allen andern vorgezogen werden kann /  alle Ewer Kays. Majestät Wiederwertige 
vnd Feindtselige folgens gäntzlich sopiren vnd dämpffen /  vnd darauff den edlen werthen 
Frieden dermalen eins widerumb bescheren /  kräfftiglich stabilirn vnd einsetzen wolle«. 
(Min tidligere nævnte samling af kildetekster, s. 3 og 5).

26. Temaet findes til eksempel fuldt udviklet i et af den katolske propagandas mest udbredte 
flyveskrifter om slaget, Aussfükrlicke, Gründliche Relation . . ., fremstillet i Andreas Aper- 
gers bogtrykkeri i Augsburg, 1626 (gengivet i samlingen af kildetekster, s. 56-62 efter et 
eks. i Det kongelige Bibliotek). I dette skrift understøttes argumentet yderligere af en dra
matisk beretning om et himmeltegn natten før slaget: »Selbige Nacht /  welche sehr schön 
vnd haitter gewesen /  ist von jeder männigklich an dem Himmel ein fewriges Schwerdt /  
zwischen beyden Lägern in der Höhe schwebendt /  gesehen worden /  welches aber die Spit
zen gegen die Dennemärckischen /  vnd das Creutz gegen des Grafen von Tilli Läger ge- 
kehret /  darob dessen vnderhabendes Kriegsvolck /  als durch ein augenscheinlichen Wun- 
derwerck Gottes /  also frewdig vnd munter worden /  dass sie so gar den Tag nit erwarten /  
sondern ohne längere Dilation, den feindt mit Gewalt angreiffen /  vnd darauf? schlagen wol-
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Også hos Svend Ellehøj hører man et ekko af denne propaganda: »Tillys sol
dater nedskød så mange af de flygtende som muligt -  feltherren havde før sla
get opflammet deres mod ved at minde dem om, at de stred for den sande tro, 
og indskærpet dem ikke at skåne noget kætterblod«27.

Også på en anden og nok så vanskeligt gennemskuelig måde synes den ka
tolske propaganda om Tilly som Guds redskab at have øvet indflydelse på 
Hermann Voges’ -  og dermed også på Svend Ellehøjs -  fremstilling. Den ka
tolske propaganda fremstillede Tillys sejr som uafvendelig -  ikke af militære, 
men af religiøse grunde. En mere verdslig eftertid kunne ofte nok acceptere 
synspunktet om sejrens uafvendelighed -  men ikke af religiøse grunde. Be
grundelsen fandt man i den militære sfære, og på dette punkt kunne krigsteo
rierne meget belejliget træde hjælpende til. Denne mekanisme karakteriserer 
Hermann Voges’ fremstilling.

Denne grundige undersøgelse rummer særdeles indgående analyser af slag
markens udseende og placering, af hærenes sammensætning og de taktiske be
vægelser før, under og efter slaget. Dertil kommer, at arbejdet er baseret på en 
nøje kritisk vurdering af alt det forhåndenværende kildemateriale, herunder 
især de mange beretninger fra katolsk side. Dette store oprydningsarbejde var 
som tidligere nævnt allerede delvis gennemført af Dietrich Schäfer28. Voges’ 
fremstilling af slaget betragtes derfor almindeligvis som magistral og definitiv, 
og fra et kildekritisk synspunkt vil der i fremtiden næppe heller være stort at 
føje til denne undersøgelse, skønt man må studse lidt over den betydelige vægt, 
Voges tillagde oberstløjtnant von Gronsfelds beretning om slaget, der er affat
tet så sent som i midten af 1640’rne29. Derimod kan der være grund til at næ
re betænkelighed ved den fortolkning af slaget og dets taktik, som Voges frem-

27.
28. 
29.

len«. (Kildesamlingen, s. 57). Denne historie understøttede på en særdeles anskuelig måde 
de mere abstrakte argumenter, og himmeltegnet gav ikke blot et visuelt vidnesbyrd om, på 
hvis side Gud stod, det foregreb tillige kampens udfald og fyldte soldaterne med hellig be
gejstring. Der kunne kort sagt efter dette ikke herske nogen som helst tvivl om årsagen til 
kongens nederlag. Dette propagandistiske Columbusæg finder man naturligt nok gentaget i 
talrige andre flyveskrifter fra katolsk side.
Ellehøj, op. cit., s. 263.
Cfr. note 10.
Oberstløjtnant Jost Maximilian von Bronckhorst, Graf von Gronsfeld (1598-1662) kom
manderede under slaget et af Tillys infanteriregimenter. Hans beretning om slaget frem
kom som et korrektiv til den efter von Gronsfelds opfattelse fejlagtige fremstilling af begi
venhederne i Eberhard Wassenbergs »Teutsche Florus«, der rummede en populær frem
stilling af krigens historie. Da dette værk i 1647 udkom i en ny udgave, E. Wassenbergs 
Erneuerter Teutsche Florus, aftryktes heri von Gronsfeldts korrigerende beretning om sla
get. Cfr. Helmut Lahrkam p: Die Kriegserinnerungen des Grafen Gronsfeld 
(1598-1662), Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 71, 1959, s. 77-104. Om
stændighederne omkring beretningens fremkomst sammenholdt med tidsafstanden må rej
se betydelig tvivl om von Gronsfelds pålidelighed som kilde til slaget.
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lægger i værkets sidste del30. Den synes nemlig at bygge på et sæt anakronisti
ske teorier om krigen.

For Voges lå forklaringen på kampens udfald væsentligst i Tillys feltherre- 
kunst -  ikke fordi Tilly havde Gud på sin side; men fordi han var en gudbenå- 
det hærfører, der hører hjemme blandt krigshistoriens store: Tilly »hebt sich 
. . .  weit hinaus über den Rahmen der Heerführung des dreissigjährigen Krie
ges«31. Han satte også sine mål højt, »höher als es im allgemeinen in Wesen 
der Kriegführung des 17. Jahrhunderts lag«32. Vil man sætte sagen på spid
sen, kunne det udtrykkes således, at Tillys storhed for Voges bestod i, at han 
satte sig krigsmål, der ikke var det 17. århundredes, og at han førte sin kamp 
efter doktriner, der ej heller var karakteristiske for dette århundrede. Det så li
det tidstypiske mål, som Tilly ifølge Voges havde sat for sine operationer, var 
ikke blot »dem König aus der Gegend westlich und südwestlich des Harzes 
hinauszumanövrieren, sein Ziel war das feindliche Heer zur Schlacht zu zwin
gen und zu vernichten«33. Heri ligger nøglen til forståelse af Voges’ tolkning af 
slaget: Tilly tilstræbte et afgørende slag med modstanderen, og hans mål var 
intet mindre end dennes »Vernichtung«, som han efterstræbte »mit rucksicht- 
loser Tatkraft«. Denne udtryksform og disse termer klinger ikke meget af det 
17., men langt mere af det 20. århundrede. På den baggrund giver det heller 
ikke anledning til nogen forbavselse at konstatere, at den krigsteoretiske refe
renceramme, som Voges benyttede ved fortolkningen af slaget, ikke har spor 
med det 17. århundrede at gøre, men er identisk med de rådende doktriner in
den for Den store tyske Generalstab i tiden op til 1. Verdenskrig34, nærmere 
betegnet i feltmarskal Alfred von Schlieffens chefperiode35.

30. Voges, op. cit., s. 102-115.
31. Ibid., s. 103.
32. Ibid., s. 102.
33. Ibid.
34. Dette fremgår af Voges’ noter til dette afsnit, hvoraf flertallet rummer henvisning til Carl 

von Clausewitz’ store værk, Vom Kriege (formentlig 1905-udgaven). Det fremgår ligele
des, at hans fortolkning først og fremmest støttede sig på værket, Der Schlachterfolg mit 
welchen Mitteln wurde er erstrebt? (Studien zur Kriegsgeschichte und Taktik. Bd. III), Ber
lin 1903 -  et generalstabsarbejde, udarbejdet på generalstabschefen, von Schlieffens befa
ling. Deri analyseredes de europæiske felttog siden Frederik den Stores dage med henblik 
på derved at fastslå de faktorer, der var afgørende for at vinde slag. Konklusionen af un
dersøgelsen var, at der kunne konstateres en taktisk lovmæssighed, der sagde, at flankean
greb og trussel mod modstanderens ryg var afgørende for sejr.

35. Alfred von Schließen (1833-1913) var chef for Den store tyske Generalstab 1891-1906. 
Han er især blevet kendt for sin urokkelige tro på Cannae-taktikkens almengyldighed. I si
ne berømte »Cannae-Studien« hævdede han, at alle historiens store feltherrer havde benyt
tet denne taktik, skønt de muligvis intet anede om selve slaget ved Cannae. Cfr. Jehuda L. 
W allach: Kriegstheorien. Ihre Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am 
Main 1972 (om von Schließen, s. 89-135). Mere udførligt behandles von Schlieffen og hans 
teorier i samme forfatters Das Dogma der Vernichtungsschlacht. Die Lehren von Clause
witz und Schlieffen und ihre Wirkung in zwei Weltkriegen. München 1970.
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Det er ufornødent her at gå i detaljer med hensyn til disse doktriner. Det er 
tilstrækkeligt blot at understrege, at nøgleordene deri var »Vernichtung« og 
»Umfassung«. Ifølge von Schlieffen kunne der kun tænkes ét krigsmål, fjen
dens tilintetgørelse. Dette mål skulle opnås ved hjælp af en energisk, offensiv 
taktik, der efter forbilledet fra slaget ved Cannae skulle føre til omfatning af 
modstanderens styrker og deres sluttelige udslettelse i et knibtangsslag. Kun 
operationer efter dette mønster kunne føre til vellykkede resultater, og kun felt
herrer, der i krigshistoriens løb havde fulgt dette princip, fortjente efter von 
Schlieffens opfattelse at regnes blandt de store.

På baggrund heraf kan det nu ses, at Tilly hos Voges i realiteten fremtræ
der som elev af von Schlieffen, og at just dette er baggrunden for Voges’ høje 
vurdering af ham. Samtidig får man en forklaring på, hvorfor den ellers så 
strenge kildekritiker foretrak at lægge vægt på den sene Gronsfeld-beretning: 
den rummer det væsentligste belæg for en kamp på fløjene på Christian IV’s 
side af bækken under det kongelige modangreb og giver derfor en nødtørftig 
dokumentation for ansatserne til en Cannae-taktik36.

Det må således konkluderes, at Hermann Voges’ tolkning af slaget og dets 
taktik i flere henseender er apriorisk og rummer tydelige anakronistiske træk. I 
realiteten er der tale om en tilbageprojicering af 1. Verdenskrigs tyske krigs
teorier på et slag, der udkæmpedes næsten 300 år, før teorierne blev udfor
met. Det er umiddelbart klart, at en tolkning efter disse retningslinier ikke øger 
vor erkendelse af det 17. århundredes krigshistorie -  tværtimod lægger den 
grunden til nye myter, der naturligvis er uegnede som grundlag for nogen æg
te »krigshistorisk lære«.

Svend Ellehøj fulgte Voges’ fremstilling af slaget, og som det tidligere frem
gik, fulgte han også Voges’ fortolkning af det. Derved kom han uforvarende til 
at se slaget med den tyske generalstabs -  og specielt von Schlieffens -  øjne og 
viderebragte derved en opfattelse af det, der rummer klart aprioriske og ana
kronistiske træk.

36. Von Gronsfelds væsentligste anke mod Wassenbergs fremstilling var netop, at denne hav
de forsømt at fremhæve hans indsats på den kongelige side af den bæk, der skilte de kæm
pende hære, cfr. note 29. Det bør i øvrigt for en ordens skyld understreges, at om man hol
der sig til det primære og samtidige kildemateriale, finder man intet belæg for Cannae-tak
tik. Tværtimod synes Tillys bevægelser i dagene 24.-27. august at pege i retning af, at hans 
mål var ved hjælp af taktiske manøvrer at jage Christian IV bort fra området. Ligeledes ty
der den katolske feltherres manglende forfølgning af de kongelige styrker efter slaget ikke 
meget på »Vernichtungstaktik« fra hans side. Det gælder i det hele taget, at holder man sig 
til det acceptable kildemateriale, og kaster man den von Schlieffen’ske teoribygning bort, 
bliver der tilbage kun et groft omrids af slagets forløb, medens mange taktiske enkeltheder 
forsvinder i uvishedens tåger.



46 Knud J. V. Jespersen

VI
Skønt Axel Larsen og Svend Ellehøj skildrede den samme krigshistoriske be
givenhed, var deres fremstillinger som påvist væsensforskellige og resultatet af 
en række overvejelser, der var vidt forskellige fra den ene fremstilling til den 
anden. For Axel Larsen var formålet udtrykkeligt en rehabilitering af Chri
stian IV som feltherre, ligesom hans standpunkt var udpræget nationalt. Han 
valgte derfor at bygge på den dårligt funderede protestantisk/danske tradi
tion, hvis hensigt ikke var at forklare, men at bortforklare nederlaget. Som kri
tisk skolet historiker valgte Svend Ellehøj derimod at bygge sin fremstilling på 
Hermann Voges’ grundige og samvittighedsfulde arbejde; men hans skildring 
blev derved præget af den katolske propaganda, og han bragte sig utilsigtet i 
afhængighed af Voges’ aprioriske og anakronistiske udgangspunkt.

Undersøgelsen understreger derfor den meget snævre sammenhæng mel
lem forfatternes udgangspunkter og forhåndsopfattelser på den ene side og de
res kildeudvælgelse, rekonstruktionsprincipper og forklaringer på den anden. 
Ved konkrete eksempler er det således søgt illustreret, at krigshistoriske for
klaringer hænger nøje sammen med de enkelte forskeres udgangspunkter, li
gesom det er søgt påvist, at disse forklaringer kan bygge på præmisser, der 
støtter sig på anakronistiske modeller. Dermed er det også anskueliggjort, at 
det i højeste grad er problematisk at operere med en »krigshistoriens lære« i 
den klassiske forstand. Den gennemførte undersøgelse viser, at »krigshisto
riens lære« er »krigshistorikerens lære« -  hverken mere eller mindre.

Vender vi på denne baggrund tilbage til citatet fra Salmonsens Konversa
tionsleksikon, kan det nu indses, at den distinktion, som kaptajn Berthelsen 
deri opstillede mellem teoretisk (beskrivende) krigshistorie og anvendt krigshi
storie -  og som mange andre efter ham også har hævdet -  er en absurditet. 
Krigshistorikeren kan lige så lidt som andre historikere umiddelbart »anven
de« krigshistoriske »beskrivelser«. Da krigshistorie er en kritisk videnskab, 
har han en uafviselig forpligtelse til i hvert enkelt tilfælde nøje at vurdere de 
præmisser, hvorpå beskrivelserne er blevet til, ligesom han i sine krigshistori
ske studier må gå direkte til de primære kilder for på dette grundlag at foreta
ge sin tolkning på tidens egne præmisser. Først da er grundlaget til stede for 
ægte krigshistorisk erkendelse. -  Undlader han dette, skaber han ikke øget er
kendelse, men nye myter -  og det er, med Michael Howards ord, måske næ
sten værre end ingenting.



Dagbladet »København« 1918-22
A f  Jørgen Fink

Dagbladet »København« førte en omskiftelig tilværelse i de godt 40 
år, det eksisterede. Det blev stiftet i 1889 a f den senere indenrigsmi
nister Ove Rode og forfatteren Oscar Madsen som et boulevardblad 
med et litterært tilsnit. 1 1894 blev det overtaget a f Harald Witzan- 
sky, der selv redigerede bladet og efterhånden fik  placeret det som et 
markant, uafhængigt, borgerligt blad. 1 1918 blev det overtaget a f en 
kreds a f erhvervsdrivende med tilknytning til Det konservative Fol
keparti. De solgte det i 1922 til partiet Venstre, som imidlertid ikke 
fik  det ventede udbytte a f bladet og måtte lukke det i 1931. 
Besiddelsen a f »København« blev en skuffelse for den kreds a f  
erhvervsdrivende, der under ledelse a f  Alexander Foss i 1918 er
hvervede bladet. I  nærværende artikel, der er udsprunget a f et større 
arbejde med det ideologiske opgør i Det konservative Folkeparti 
1918-20, behandler lektorvikar, cand.mag. Jørgen Fink især om
stændighederne omkring købet og salget a f  bladet og peger på, at 
den afgørende faktor bag forehavendets fiasko var H. N. Andersens 
indblanding i sagen i forbindelse med købet i 1918.

I februar 1918 erhvervede Alexander Foss og en kreds af hans venner aktie
majoriteten i dagbladet »København«. Alexander Foss var på det tidspunkt 
direktør for F.L.Smidth & Co. og formand for Industrirådet og desuden med
lem af Folketinget, valgt af Det konservative Folkeparti. Det konservative Fol
keparti havde siden stiftelsen i 1915 været præget af stærke spændinger mel
lem en venstrefløj under ledelse af redaktør Asger Karstensen og en højrefløj 
med Alexander Foss i spidsen. Denne spænding udviklede sig i perioden 1918- 
1920 til åben strid, som endte med venstrefløjens nederlag. I denne strid del
tog »København« i angrebene på venstrefløjens ledende skikkelser, og Asger 
Karstensen hævdede derfor den opfattelse, at købet af »København« var et led 
i Foss’ kamp mod partiets venstrefløj1. Denne opfattelse er imidlertid ikke 
dækkende. Købet af »København« sigtede ikke specielt mod de konservatives 
venstrefløj, men var et resultat af mere vidtrækkende planer.

Initiativet til købet udgik fra kritikeren Harald Nielsen. Han havde i 1910 
henvendt sig til Alex. Foss om støtte til at udgive et uafhængigt konservativt 
ugeskrift »Ugens Tilskuer«, der »skulle virke for forsvarssagen og mod den lit-

1. Asger K arstensen: Et opgør, 1921, s. 23.
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terære svindel«2. Det blev udgangspunkt for et venskab mellem Foss og Har. 
Nielsen og en korrespondance som strakte sig frem til Foss’ død i 1925. 
»Ugens Tilskuer« blev ikke nogen succes. Økonomisk kunne bladet aldrig 
bære sig selv, og det blev holdt oppe af Foss og den kreds, der i 1910 havde 
skaffet det økonomiske grundlag for starten. Politisk var bladet heller ikke til
fredsstillende. Det blev ikke opinionsdannende, som det havde været håbet. 
Har. Nielsen erkendte dette i et brev til Foss 12. okt. 1915 og fandt selv for
klaringen i, at »Ugens Tilskuer« manglede støtte i dagspressen. De kampag
ner, som »Ugens Tilskuer« førte, blev ikke fulgt op og gav derfor intet resul
tat. For at råde bod på dette foreslog Har. Nielsen Foss at købe dagbladet 
»København« og gøre den betydeligste journalist ved bladet, Anders Vigen, til 
redaktør sammen med magister Ingemann Ottosen, der var Har. Nielsens 
medredaktør af »Ugens Tilskuer«3. Har. Nielsens forslag blev udgangspunkt 
for den senere erhvervelse af »København«, selv om det ikke i første omgang 
blev tiltrådt. I stedet forsøgte han og Foss at manøvrere »Berlingske Tiden
de«, men det lykkedes dem ikke rigtigt, efter Har. Nielsens mening fordi de 
ikke handlede »en concert«4.

I efteråret 1917 genoptog Har. Nielsen tanken om at erhverve et dagblad, 
og i november gjorde han i en samtale med Foss rede for sine tanker. Foss gav 
nu sin principielle tilslutning til tanken om at købe »København«, og på Har. 
Nielsens bemærkning om, at det ville kræve % million kr., svarede Foss, at det 
ikke ville være nogen hindring, hvis der kunne forelægges en fornuftig plan5.

En sådan udarbejdede Har. Nielsen den 6. jan. 1918. Han gjorde her rede 
for det ideologiske grundlag for det påtænkte blad: Det konservative Folke
parti var så lidt konservativt, at bladet ikke måtte være partiorgan. Det skulle 
tværtimod

»selv være med til at skabe betingelserne for, at der engang igen kunne dannes et vir
keligt konservativt parti ved at skabe den ånd, uden hvilken et sådant ikke vil blive an
det end en gentagelse af det, vi nu har.

Jeg lægger derfor i første række mere vægt på det, jeg i bredeste forstand vil kalde 
den moralske side af virkningen end på den politiske, thi med hensyn til denne sidste 
vil et blad altid kun være medvirkende og vil være afhængig af den politiske tilstand,

2. Memorandum »Planen for et Ugeblad«, sendt af Har. Nielsen til Foss 16. juni 1910, Foss’ 
arkiv, RA.

3. Brevet findes i Foss’ arkiv, RA.
4. Har. Nielsen til Foss 13. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA. Et eksempel på et sådant forsøg på 

at »manøvrere« »Berlingske Tidende« findes i et brev fra Foss til Har. Nielsen 26. aug. 
1916. Har. Nielsens arkiv, KB, se også red. Chr. Gullmann til Har. Nielsen 6. sept. 1915 
og 4. og 6. juli 1917, ibid.

5. Har. Nielsen til Foss 13. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA. Har. Nielsen havde i jan. 1917 væ
ret inde på lignende tanker. Se Foss til Har. Nielsen 22. jan. 1917. Har. Nielsens arkiv 
KB.
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medens det i første henseende øver en selvstændig og meget stor umiddelbar indfly
delse på sin læserkreds. Ved moralsk forstår jeg tonen, hvori ting bliver omtalt, måle
stokken, der bliver anlagt på dem og på personer, vurderingen af kunstneriske og lit
terære bestræbelser o.s.v. Uden at hele denne underbygning er fundamenteret, vil nem
lig enhver politisk bygning synke. Det er en sådan underbygning, der bærer radikalis
men nu længe efter, at de oprindelige planer er kuldkastede«6.

Hovedtanken fra Har. Nielsens side med det påtænkte blad var altså at ud
brede en konservativ samfundsopfattelse i et sådant omfang, at den kunne ska
be grundlag for et politisk gennembrud for konservatismen. Mere konkret fo
restillede han sig -  som den udtrykkelige henvisning til radikalismen viser -  
»København« som et konservativt modstykke til »Politiken«.

Har. Nielsens plan viser, at overtagelsen af »København« ganske vist hav
de brod mod Asger Karstensens fløj inden for Det konservative Folkeparti, og 
som nævnt deltog bladet også i kritikken af partiets venstrefløj, men det viser 
også, at planerne ikke udelukkende tog sigte på venstrefløjen, men rakte vide
re end til et egentligt partiopgør.

Det var så meget mere tilfældet, som Har. Nielsens plan ikke var den ene
ste grund til, at Alexander Foss engagerede sig i bladkøbet. Han havde også et 
industripolitisk sigte. Der havde blandt de industridrivende med mellemrum 
rejst sig kritik af pressens behandling af industrielt stof og dens holdning til in
dustrien i det hele taget7. Også fra industriel side var der blevet stillet forslag 
om, at Foss skulle købe »København«, men planerne var strandet på grund af 
en forbindelse, der på det tidspunkt eksisterede mellem Foss og den Ferslew- 
ske presse8. Når Foss nu i efteråret 1917 engagerede sig i købet, var det ikke 
kun for at realisere Har. Nielsens plan, men det var også for at erhverve et 
blad, der i den offentlige debat kunne varetage industriens interesser9. Det fik 
han imidlertid ikke gjort klart for Har. Nielsen, måske fordi han betragtede det

6. »Plan om oprettelsen af et uafhængigt konservativt dagblad«, dateret 6. jan. 1918. Foss’ 
arkiv, RA.

7. Se notat af dir. Chr. H. Olesen om et møde 15. dec. 1916 med sekretær Borberg, 
Grosserer-Societetet, redaktør Povl Drachmann, Industrirådet og kontorchef Sthyr, 
Udenrigsministeriet, jf. brev fra Chr. H. Olesen til Povl Drachmann 16. dec. 1916 (kopi), 
Chr. H. Olesens arkiv, bundt 228, EA. Se også brev fra Alex. Foss til red. Chr. Gullmann 
15. og 21. dec. 1917 (kopi) i Alex. Foss’ arkiv, RA.

8. Forslaget blev fremsat af dir. Chr. H. Olesen og gik ud på, at Foss skulle købe »Køben
havn« og »Børsen«. Forslaget var på det tidspunkt blevet accepteret af de to blade. Brev 
fra Chr. H. Olesen til Alex. Foss 18. aug. 1918 (kopi), Chr. H. Olesens arkiv, bundt 44, 
EA. -  Olesens henvendelse kan formentlig dateres til årsskiftet 1914/15, se brev fra ors. 
V. M. Amdrup til Chr. H. Olesen 4. dec. 1914, ibid, Jf. også Niels Thomsen: Dagblads- 
konkurrencen 1870-1970 I II, Kbh. 1972, bind I, s. 334.

9. Foss til Har. Nielsen 22 nov. 1920 (kopi), Foss’ arkiv, RA. Jf. Alex. Foss: Memoirerfra 
1. verdenskrig, 1972, s. 93f.
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som en selvfølge10. Fra starten handlede Foss og Har. Nielsen derfor ud fra 
forskellige opfattelser af det forehavende, de i fællesskab indlod sig på.

I begyndelsen gik alt imidlertid glat. Efter samtalen med Foss i november
1917 gik Har. Nielsen igang med mere konkrete forberedelser til at købe »Kø
benhavn«. Han ville sikre sig medarbejdere til bladet og tog kontakt med re
daktør Helmer Lind og journalist Anders Vigen. Det var hans plan at gøre 
Helmer Lind til ansvarshavende redaktør og samtidig sikre sig Vigens fortsat
te medarbejderskab. Vigen ville have foretrukket selv at blive redaktør, men 
accepterede Har. Nielsens planer11. Da Har. Nielsen mente at have sikret sig 
medarbejdere, udarbejdede han den plan for dagbladet, som Foss i nov. 1917 
havde krævet som forudsætning for at kunne tilvejebringe den nødvendige ka
pital. Planens ideologiske indhold er anført ovenfor. Rent praktisk foreslog 
Har. Nielsen, at de nye ejere af »København« gav ham frie hænder til at præ
ge bladet og ansætte og afskedige medarbejdere. Han ønskede sig en chefre
daktørs beføjelser uden at skulle have en chefredaktørs ansvar og særlige for
pligtelser angående bladets økonomiske administration. Han mente, at det var 
forudsætningen for, at han kunne varetage sit egentlige kald som skribent, og 
det så han igen som forudsætning for, at bladet kunne opfylde sin ideologiske 
mission12. Denne plan udarbejdede Har. Nielsen 6. jan. 1918, og indtil da var 
alt gået godt. Da blev hans planer imidlertid væltet ved H. N. Andersens in
tervention.

Har. Nielsen var selv skyld i, at H.N.Andersen overhovedet blev blandet 
ind i sagen. I efteråret 1917 havde han i et selskab luftet sin mistrøstighed an
gående den konservative presse over for direktør Åge Westenholz, som havde 
opmuntret ham til ikke at opgive håbet om at præge den og havde rådet ham 
til at henvende sig til H. N. Andersen, da Åge Westenholz var bekendt med, at 
H. N. Andersen interesserede sig for den konservative presse13. Har. Nielsen 
henvendte sig imidlertid først til Foss og fik som nævnt i en samtale i novem
ber Foss’ principielle tilslutning til tanken om at købe »København«. Ved den
ne lejlighed nævnte Har. Nielsen, at han også ville henvende sig til H. N. An
dersen, hvortil Foss bemærkede, at H. N. Andersen næppe ville have noget 
med sagen at gøre, når han ikke kunne blive eneherre. Har. Nielsen førte der
efter alligevel to samtaler med H. N. Andersen, som efter hans eget referat var 
af vidt forskellig karakter, idet den første var tilfredsstillende, medens H. N.

10. Har. Nielsen til Foss 28. nov 1920, Foss’ arkiv, RA.
11. Har. Nielsens planer fremgår af breve fra Helmer Lind til Har. Nielsen 23. dec. 1917, 4. 

og 9. jan. 1918 og fra Anders Vigen til Har. Nielsen 26. dec 1917, Har. Nielsens arkiv, 
KB.

12. Har. Nielsens memorandum af 6. jan 1918 (se note 6), Foss’ arkiv, RA.
13. Har. Nielsen til Foss 13. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA.
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Andersen under den anden samtale røbede frygt for Foss14. Har. Nielsen kom 
derfor til det resultat, at han ønskede, at mindst muligt af købskapitalen skulle 
komme fra H. N. Andersen. Det meddelte han Foss i et brev 6. jan. 1918, 
hvor han samtidig bad Foss om en samtale, inden Foss henvendte sig til H. N. 
Andersen15. På det tidspunkt havde Foss imidlertid allerede som resultat af 
Har. Nielsens to henvendelser til H. N. Andersen haft en samtale med denne. 
Samtalen fandt sted den 3. jan. og var fra Foss’ side ment som en orientering 
om den interesse, Foss nærede for at skaffe erhvervslivet større indflydelse på 
dagspressen16.

H. N. Andersen drog sine egne konklusioner af samtalen. Han tilkaldte da
gen efter, 4. jan., redaktøren af dagbladet »Børsen«, Hendrik Stein, med hvem 
han stod på en fortrolig fod. H. N. Andersen meddelte ham, at han og Foss 
havde haft en samtale om at erhverve »København«, og at Foss havde spurgt, 
om ikke Stein kunne påtage sig at gennemføre en ordning. H. N. Andersen for
talte endvidere, at Åge Westenholz og Har. Nielsen havde haft planer i sam
me retning og betonede, at Har. Nielsen burde knyttes til bladet. Endelig oply
ste H. N. Andersen, at der også fra anden side var interesse for »Køben
havn«, idet partiet Venstre havde indledt forhandlinger med »København«s in
dehaver, redaktør Harald Witzansky, om at overtage bladet. Han spurgte der
på Stein, om han ville påtage sig opgaven; han ville få stillet den nødvendige 
kapital til rådighed og skulle få fuldstændig frie hænder. Stein udbad sig be
tænkningstid til næste dag17.

H. N. Andersen gik her bag ryggen af Foss. Det kan ganske vist ikke ude
lukkes, at H. N. Andersen i en vis udstrækning har misforstået Foss. Af en se
nere samtale mellem Foss og Stein fremgik det, at samtalen mellem Foss og H. 
N. Andersen havde drejet sig både om »København« og om den konservative 
provinspresse, og at det var i forbindelse med provinspressen, at Foss havde 
bragt Steins navn på bane, hvorimod han ikke havde nævnt ham, da de talte 
om »København«18. Formentlig har H.N.Andersen også ment at handle un
der et vist tidspres på grund af forhandlingerne mellem Venstre og Witzan
sky. Men det er evident, at der på mødet mellem Foss og H.N.Andersen den 3. 
januar ikke blev truffet aftale om, at H.N.Andersen skulle foretage nogen form 
for aktion i sagen, således at Foss og Har. Nielsen, der havde taget initiativ til

14. Ibid.
15. Foss’ arkiv, RA.
16. Alex. F oss: Memoirer fra  1. verdenskrig, 1972, s. 93. -  Har. Nielsen omtaler i sit brev til 

Foss 13. jan. 1918, at det omtalte møde fandt sted »umiddelbart før Norgesrejsen«. Foss 
var i Norge 4.-6. januar 1918, se Alex. Foss: I  krigsårene 1914-1919, s. 77f.

17. Memorandum af H. Stein nedskrevet juli 1918 på grundlag af notater fra købsperioden. 
H. Steins arkiv.

18. Ibid. Foss’ referat af samtalen den 3. jan. blev givet i en samtale med Stein den 12. januar.
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hele sagen, måtte opfatte H.N.Andersens egenmægtige handlemåde som et 
groft tillidsbrud19. Foss’ ord til Har. Nielsen fra november 1917 om, at 
H.N.Andersen ikke ville være med, når han ikke kunne blive eneherre, slog alt
så til, for så vidt som H.N.Andersen nu gjorde skridt til at blive eneherre.

Da Stein den 4. jan. havde talt med H.N.Andersen, indviede han sin kompag
non, H.Green, i sagen. De blev enige om at søge at løse sagen i fællesskab, og 
den 5. jan. fik Stein H.N.Andersens accept af deres plan, som gik ud på, at de
res firma, Green & Stein, skulle købe »København« med eller uden Witzan- 
sky og lede bladet som »et nationalt farvet organ med en sund økonomisk ud
vikling som formål og med front mod Socialdemokratiet«20.

Stein satte sig straks i forbindelse med Witzansky og fik aftalt en forhand
ling. Den fandt sted den 7. januar, og Witzansky stillede sig her imødekom
mende over for tanken. Han nævnte, at Venstre også var ivrigt for at købe bla
det og henviste i øvrigt til sin sagfører, overretssagfører V.M.Amdrup, for de 
videre forhandlinger. Green og Stein tog straks kontakt med Amdrup og fik 
præsenteret det grundlag, forhandlingerne med Venstre blev ført på. Der blev 
krævet 500.000 kr. for bladet og en gage til Witzansky på 15.000 kr. om året. 
Den 9. januar afgav Green og Stein tilbud efter først at have fået H.N.Ander
sens accept af dette. Det lød på 420.000 kr. for bladet og tilsagn til Witzansky 
om at kunne fortsætte som redaktør med en gage på 12.000 kr. plus tantieme. 
Den 10. januar stillede Amdrup modforslag om en købesum på 460.000 kr., 
og Green og Stein afgav da bindende tilbud om 440.000 kr. Det accepterede 
Witzansky, og den 12. januar gik salget i orden21.

I kontrakten, der beseglede handelen mellem Witzansky og Green og Stein, 
bestemtes det, at Witzansky for en periode af tre år -  med mulighed for for
længelse -  skulle fortsætte som ansvarshavende og administrerende redaktør 
og herunder skulle ansætte og afskedige medarbejdere. Dog blev det efter øn
ske fra H.N.Andersen bestemt, at kommende hovedmedarbejdere skulle an
sættes af bestyrelsen, og at Witzansky skulle kunne afskediges inden udgan
gen af de tre år, hvis det mellem ham og bestyrelsen kom til en konflikt, der 
ikke kunne bilægges, men i så fald skulle Witzansky holdes skadesløs med 
20.000 kr. pr. år af den resterende del af treårsperioden22.

Yderligere bestemtes det, at

19. Alex. Foss: Memoirer, s. 93 og Har. Nielsen til Foss 13. jan. 1918. Foss’ arkiv, RA.
20. H. Steins memorandum (se note 17).
21. Ibid.
22. En kopi af kontrakten findes i Alex. Foss’ arkiv, RA. -  Det fremgår af H. Steins memo

randum (se note 17), at det var H. N. Andersen, der fik indsat de to bestemmelser.
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»bladet skal ledes som hidtil som et af de politiske partier uafhængigt frisindet blad, 
der særlig skal betragte det som sin opgave at varetage alle interesser, der knytter sig 
til erhvervslivet i videste forstand, handel, industri, søfart osv. efter lignende retnings
linjer, som følges af dagbladet »Børsen«.«

Endelig indeholdt kontrakten en bestemmelse om, at bladforetagendet skul
le deles, idet trykkeriet skulle skilles ud som et særligt aktieselskab. Ideen til 
denne ordning kom fra Green og Stein. Det blev fra deres side begrundet med 
et ønske om at skabe en nærmere forbindelse mellem »Børsen« og »Køben
havn«, hvilket senere gav sig udtryk i, at både »Børsen« og »København« fik 
aktier i Trykkeriselskabet, men bag ordningen lå også den helt klare hensigt, at 
Green og Stein ved hjælp af aktiemajoriteten i Trykkeriselskabet sikrede sig en 
meget stærk stilling i det samlede bladforetagende, uanset hvordan aktierne i 
selve bladet ville blive fordelt23. Ordningen kom til at virke efter hensigten, og 
Har. Nielsen klagede senere over, at Green og Stein styrede »København« fra 
trykkeriet24. Den 15. januar blev den endelige kontrakt skrevet under, og den 
23. januar blev de to aktieselskaber stiftet25.

Som nævnt var alt gået glat for Har. Nielsen, da han den 6. jan. 1918 udar
bejdede sin plan for »København«s fremtid, om end de første vanskeligheder 
begyndte at vise sig. Han havde hørt rygter om, at Venstre også havde planer 
om at købe bladet, men mente ikke, der var nogen overhængende fare fra den 
kant. Han var som nævnt yderligere blevet betænkelig ved H.N.Andersens 
stilling og bad Foss vente med at tale med ham, men kom for sent med dette 
ønske. Endelig var der begyndt at komme forlydender i pressen om, at Har. 
Nielsen havde planer i forbindelse med et dagblad, og at Vigen fra »Køben
havn« var udset til redaktør26. Har. Nielsen besluttede derefter at henvende sig 
til Witzansky den 7. jan. -  samme dag som Green og Stein forhandlede med 
Witzansky. Der blev truffet aftale om, at Har. Nielsen og Witzansky skulle 
tale sammen den 9. jan27.

Foss var i Oslo 4.-6. jan., og først den 8. om morgenen fik han talt med 
Har. Nielsen og givet et referat af sin samtale med H.N.Andersen den 3. jan.28. 
På det tidspunkt havde Foss og Har. Nielsen endnu ikke hørt om H.N.Ander-

23. Hendrik Stein anfører selv denne begrundelse i sit memorandum (se note 17). -  Aktiernes 
fordeling fremgår af et notat »Aftalerne med herr magister Harald Nielsen« i Foss’ arkiv, 
RA.

24. Har. Nielsen til Foss 5. maj 1918, Foss’ arkiv, RA.
25. Datoen 15. januar fremgår af selve kontrakten, kopi i Foss’ arkiv, RA. Datoen 23. januar 

fremgår af H. Steins memorandum (se note 17).
26. Har. Nielsen til Foss 6. jan 1918, Foss’ arkiv, RA.
27. Har Nielsen til Foss 6. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA, jf. Anders Vigen til Har. Nielsen 8. jan. 

1918, Har. Nielsens arkiv, KB.
28. Ibid., jf. note 16.
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sens initiativ i sagen. Senere samme dag (den 8.) havde Har. Nielsen en sam
tale med journalist Anders Vigen, og her erfarede han, at Green og Stein hav
de givet tilbud på »København«. (Green og Stein afgav først tilbud den 9., 
men Witzansky har altså forstået på dem, at de ville give tilbud.) Da Foss 
samme morgen havde meddelt Har. Nielsen, at Stein havde været nævnt i 
samtalen mellem Foss og H.N.Andersen, var det ikke svært at lægge to og to 
sammen. Har. Nielsen lagde nu pres på Anders Vigen for at få ham til at true 
med at gå fra »København«, hvis det blev solgt til Green og Stein (H.N.An
dersen)29. Det nægtede Vigen, og han pointerede, at det endnu ikke var sik
kert, at det var H.N.Andersen, der stod bag Green og Stein, men han lovede at 
kaste sit lod i vægtskålen til fordel for Har. Nielsen og Foss hos Witzansky30.

Der foreligger ikke noget referat af samtalen mellem Har. Nielsen og Wit
zansky den 9. jan. Formentlig har Har. Nielsen fået bekræftelse på, at der fo
relå et tilbud fra Green og Stein, men at sagen endnu ikke var afgjort. I hvert 
fald skrev Har. Nielsen til Foss den 10. og understregede betydningen af, at 
»København« ikke gled dem af hænde. Det har altså endnu stået som en rea
listisk mulighed at erhverve bladet. Foss var ikke uenig med Har. Nielsen om 
betydningen af at sikre sig »København«, og han må på en eller anden måde 
have markeret sin holdning over for H.N.Andersen. I hvert fald henvendte 
H.N.Andersen sig den 11. om formiddagen til Stein og bad ham opsøge Foss, 
der var misfornøjet med, hvad der var sket. Stein fik aftalt et møde med Foss 
den 12. jan. om morgenen. Mødet varede omkring to timer, og Foss gav her 
luft for sin forbitrelse over H.N.Andersens optræden. Stein forsvarede ham og 
henviste til, at af hensyn til Venstres planer havde det været nødvendigt at 
handle hurtigt. I øvrigt erklærede Stein sig villig til at prøve at forhandle sig 
frem til en løsning med Foss og Har. Nielsen, men gjorde samtidig opmærk
som på, at han havde afgivet bindende tilbud og skulle til den endelige for
handling med Witzansky samme dag31. Dermed blev det klart for Foss, at sa
gen reelt var afgjort.

Foss skulle til møde, og Stein kørte med ham ind til København, og me
dens Foss gik ind på Rigsdagen, gik Stein sammen med Green op til H. N. An
dersen. Her fik de H. N. Andersens accept af, at de fastholdt deres beslutning 
om at købe »København«, og fra H.N.Andersen tog de hen til Witzanskys 
sagfører, hvor købet gik i orden32.

Da det var blevet klart for Foss, at sagen reelt var afgjort, havde han en 
samtale med Har. Nielsen og beklagede herunder, at Har. Nielsen overhove-

29. Anders Vigen til Har. Nielsen 8. jan. 1918. Har. Nielsens arkiv, KB.
30. Ibid.
31. H. Steins memorandum (se note 17).
32. Ibid.
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det havde henvendt sig til H.N.Andersen, og sagde, at var han blevet spurgt, 
ville han have frarådet denne henvendelse33. Det foranledigede Har. Nielsen til 
at sende Foss et brev, hvor han beklagede, at Foss var så bebyrdet med arbej
de, og mente, at det havde været ødelæggende for sagen; for at undgå misfor
ståelser repeterede han planernes historie og gjorde herunder opmærksom på, 
at Foss havde fået at vide, at Har. Nielsen ville gå til H.N.Andersen, og at han 
ikke havde frarådet det34.

Inden Har. Nielsen fik afsendt dette brev, var sagen imidlertid kommet ind i 
et andet spor. Da H.N.Andersen den 12. jan. fik Steins referat af samtalen 
samme morgen med Foss, ringede han til Foss og bad ham komme til en sam
tale samme eftermiddag. Foss kom imidlertid ikke og ringede heller ikke af
bud35. Det var højst usædvanligt, at nogen uden videre udeblev fra en samta
le, som H.N.Andersen havde indbudt til. H.N.Andersen ringede dagen efter til 
Stein og var ked af situationen, og Stein lovede at tage kontakt med Foss for 
at søge at opnå en tilfredsstillende løsning36. H.N.Andersen ringede også til 
Har. Nielsen, var efter Har. Nielsens opfattelse moralsk forlegen og tilbød evt. 
at lade bladet gå helt over til Foss37. Hvorvidt H.N.Andersen var moralsk for
legen får stå hen. I hvert fald havde han, da han henvendte sig, gennem kon
trakten mellem Green & Stein og Witzansky fået fastlagt vilkårene for »Kø
benhavns fremtidige drift, og disse vilkår kunne ikke længere ændres. 
H.N.Andersens tilbud om evt. at lade sagen gå helt over til Foss, indebar der
for ikke, at bladet så kunne ledes i overensstemmelse med Har. Nielsens plan 
af 6. jan. Denne plan var uforenelig med kontrakten med Witzansky.

Stein opsøgte som lovet Foss sammen med Green den 14. jan., og de beto
nede deres villighed til at finde en ordning på problemet. Det blev aftalt, at 
Green og Stein skulle prøve at forhandle sig til rette med Har. Nielsen. Det 
førte til en forhandling, der fandt sted den 16. jan.38 Har. Nielsen var meget til
freds med forhandlingens forløb og mente, at der nok kunne findes en løsning i 
form af et kompromis mellem hans plan af 6. jan. og kontrakten med Witzan
sky, som han fik overrakt en kopi af39. Et sådant kompromis skitserede han i 
et brev til Foss den 20. jan. Hovedpunkterne heri var, at aktiekapitalen skulle

33. Har. Nielsen til Foss 13. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA.
34. Ibid.
35. H. Steins memorandum (se note 17).
36. Ibid.
37. Har. Nielsen til Foss 13. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA. Brevet er skrevet i to tempi, og date

ringen gælder kun første afsnit, hvor Har. Nielsen gennemgår planernes historie. Anden 
halvdel er skrevet dagen før Har. Nielsens møde med Green og Stein (se nedenfor) = 15. 
jan., og H. N. Andersens opringning må altså være kommet den 14. eller 15. jan. -  Om H. 
N. Andersens forlegenhed se Har. Nielsen til Foss 30. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA.

38. H. Steins memorandum (se note 17).
39. Har. Nielsen til Foss 20. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA.
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sikres på passende hænder, at Har. Nielsen skulle få garanti for uden videre 
forhandling at kunne få Witzansky fjernet som redaktør efter et år, at Wit- 
zansky kun skulle være politisk'redaktør, medens det litterære og moralske 
stof skulle sortere under Har. Nielsen, og at han fik en række medarbejdere af
løst af andre40.

Den 28. jan. forelagde Har. Nielsen sit kompromisforslag for Green og 
Stein, og først ved denne lejlighed blev det klart for ham, at det ikke var mu
ligt at lave et kompromis, og at Green og Stein ikke kunne ændre de vilkår, 
som deres køb hvilede på. Dermed brast Har. Nielsens planer om at blive den 
egentlige redaktør af »København«. Han refererede forhandlingen til Foss og 
rådede ham til at tage så meget af kapitalen som muligt, samtidig med at han 
stærkt understregede, at han ikke længere troede, at opgaven kunne løses for 
hans eget vedkommende41. Dette synspunkt accentuerede han yderligere næ
ste dag i et nyt brev til Foss, som havde overtaget de videre forhandlinger. Bre
vet var båret af en voldsom forbitrelse mod H.N. Andersen, og Har. Nielsen 
bad Foss gøre det klart for Green og Stein, at Har. Nielsen kun ville have no
get med bladet at gøre, hvis det blev accepteret, at han stod for en sammen
hængende livs- og samfundsopfattelse og derfor havde ret til at præge bla
det42. Foss svarede på dette brev den 30. jan. Han fandt, at Har. Nielsen ved 
sin stejle og usmidige holdning gjorde opgaven umulig for sig selv. Foss stille
de sig tvivlende over for, om det kunne lykkes at finde en ordning, der kunne 
tilfredsstille Har. Nielsen og samtidig gøre det muligt for Foss at hjælpe ham. 
Han opfordrede ham indtrængende til nu ikke at lade lejligheden gå tabt43.

Når Foss i denne situation pressede på over for Har. Nielsen, hænger det 
sikkert i nogen grad sammen med den tvangssituation, han var blevet bragt i 
ved H.N. Andersens intervention, men det skyldes også Foss’ dobbelte formål 
med at købe »København« og viser, at det i den afgørende fase var det indu- 
stripolistiske hensyn, der vejede tungest. Det var på Har. Nielsens initiativ, at 
Foss var gået ind i planerne om at købe »København«, og Har. Nielsens vidt
rækkende tanker med bladet, sådan som de kom til udtryk i hans memoran
dum af 6. jan., var af Foss selv krævet som forudsætning for, at han ville en
gagere sig i projektet, men når han pressede på i denne fase af forhandlinger
ne, skønt Har. Nielsen havde erklæret, at han ikke længere troede at kunne 
løse sin opgave, skyldtes det det industripolitiske hensyn. Skulle »Køben-

40. Foss’ arkiv, RA. De medarbejdere, som Har. Nielsen især ønskede fjernet, var redaktør
Henning Jensen, der redigerede det kirkelige stof, og redaktionssekretæren Erich Erichsen
(Har. Nielsen til Foss 28. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA). -  H. Stein nævner i sit memoran
dum (se note 17), at også forfatterne Chr. Houmark og Karin Michaelis skulle fjernes.

41. Har. Nielsen til Foss 28. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA.
42. Har. Nielsen til Foss 29. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA.
43. Kopi i Foss’ arkiv, RA.
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havn« være talerør for erhvervslivets interesser, sådan som det blev fastslået i 
kontrakten med Witzansky44, måtte Foss foretrække, at aktiemajoriteten var i 
hans hænder fremfor i H.N. Andersens.

Det mere end antydede han under sin forhandling med Green og Stein den 
30. jan. Han krævede her, at aktiemajoriteten skulle placeres hos mænd, der 
på en gang havde tilknytning til erhvervslivet og havde markeret sig som kon
servative. Da H.N.Andersen betragtede sig som stående uden for partierne, 
var det reelt et krav om, at H.N. Andersen skulle afgive aktiemajoriteten til 
Foss. Der var ikke noget at tage fejl af. Foss erklærede det for en nødvendig
hed45. Stein skrev, at Foss hverken var til at hugge eller stikke i, og tilbød så at 
lade hele aktiekapitalen gå over på Foss’ hænder, men det ville Foss heller ikke 
høre tale om46, formentlig fordi han ikke var interesseret i selv at skulle tilveje
bringe hele aktiekapitalen og heller ikke ønskede et direkte brud med H.N. An
dersen og derfor gerne så ham knyttet til ordningen, da han nu en gang var 
kommet ind i sagen. Resultatet blev, at sagen skulle afgøres ved en samtale 
mellem Foss og H.N. Andersen. Under denne var det lige ved at komme til et 
brud mellem dem, men i sidste øjeblik bøjede H.N. Andersen sig og overlod 
Foss 2/3 af aktiekapitalen47. Dermed var sagen afgjort. Foss havde 1. febr. en 
ny forhandling med Green og Stein, og her nåedes der principiel enighed om, 
hvordan kapitalen nærmere skulle placeres, og hvilken sammensætning besty
relsen skulle have. Tilbage stod ordningen af Har. Nielsens forhold til »Kø
benhavn«. Det problem blev løst gennem forhandlinger mellem ham og Stein, 
og i begyndelsen af marts var man kommet så vidt, at der kunne indkaldes til 
generalforsamling den l i . 48

Den endelige ordning kom i alt væsentligt til at hvile på de aftaler, Green og 
Stein havde truffet i kontrakten med Witzansky, og de love, der var vedtaget 
for Aktieselskabet Dagbladet »København« på den stiftende generalforsam
ling 23. januar, altså aftaler og love som Foss og Har. Nielsen havde været 
uden indflydelse på. Delingen mellem avis og trykkeri blev opretholdt. Tryk
keriselskabet blev stiftet med en aktiekapital på 100.000 kr., fordelt med 
40.000 kr. på de to dagblade »Børsen« og »København« og de resterende 20.- 
000 kr. hos Green og Stein, der som redaktører af »Børsen« dermed havde 
flertal. Trykkeriselskabet fik en bestyrelse bestående af H. Green, H. Stein og 
som repræsentant for Foss’ interesser magister Ingemann Ottosen, der var 
medredaktør af »Ugens Tilskuer«49.

44. Foss havde fået sendt en kopi af denne med Har. Nielsens brev af 20. jan. 1918, Foss’ ar
kiv, RA.

45. Foss til Har. Nielsen 31. jan. 1918, kopi i Foss’ arkiv, RA.
46. Steins memorandum (se note 17).
47. Alex. Foss: Memoirer, s. 93f.
48. Steins memorandum (se note 17).
49. »Aftalerne med Herr Magister Harald Nielsen«, Foss’ arkiv, RA.
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Dagbladet fik en aktiekapital på 450.000 kr., hvoraf 300.000 kr. overlodes 
til Alex. Foss. Aktierne fik Foss tegnet hos en kreds, der opfyldte de betingel
ser, han havde stillet, om at aktiemajoriteten skulle være knyttet til erhvervsli
vet og markeret konservativ: Grosserer Emil C. Hertz, direktør V. Kähler, 
etatsråd C. A. Olesen, direktør F. H. J. Rambusch og baron Wedell-Neer- 
gaard tegnede sig for hver 10.000 kr., grosserer Hans Tegner for 20.000 kr., 
grosserer Theodor Jensen og direktør H. P. Prior for hver 30.000 kr., ingeniør 
Poul Larsen for 50.000 kr., medens Alex. Foss selv tegnede sig for de reste
rende 120.000 kr.50 Bestyrelsen for dagbladet blev ændret, idet Witzanskys 
sagfører, V. M. Amdrup, udtrådte og blev afløst af Har. Nielsen og redaktør 
Povl Drachmann (se nærmere nedenfor). I forvejen havde Green og Stein 
sæde i den51. Endelig fik Har. Nielsen status som bestyrelsens delegerede i re
daktionen. Hans stilling blev omhyggeligt beskrevet med hensyn til løn- og op
sigelsesvilkår52. Derimod blev der ikke fastsat retningslinjer for hans arbejde. 
Hans muligheder for at præge bladet afhang af, hvorledes samarbejdet ville 
forløbe med bladets medarbejdere og Witzansky, der fremdeles var chefre
daktør.

Generalforsamlingen den 11. marts 1918 satte punktum for købsfasen. Det 
var lykkedes Foss at erhverve aktiemajoriteten i dagbladet »København« og 
få den anbragt hos sine venner, men grundlaget for bladets fremtidige drift var 
blevet et andet end det oprindeligt tænkte og kunne ikke tilfredsstille nogen.

Har. Nielsen havde taget initiativ til købet, og han havde forestillet sig at 
blive udstyret med en chefredaktørs beføjelser, så at »København« under hans 
redaktion kunne blive den åndelige bærer af et konservativt gennembrud. I ste
det var han nu blevet bestyrelsens delegerede i redaktionen, medens Witzan
sky var chefredaktør, en situation han ikke havde ønsket og i nogen grad var 
blevet presset ind i af Foss53. Situationen var imidlertid ikke håbløs, men blev 
det meget hurtigt på grund af honorarspørgsmålet. Har. Nielsen havde den op
fattelse, at han ud over sit vederlag som bestyrelsesmedlem og som bestyrel
sens delegerede i redaktionen skulle have særligt honorar for, hvad han skrev i 
bladet; Stein havde den opfattelse, at han ikke skulle. Spørgsmålet var ikke 
blevet rejst under forhandlingerne i februar om vilkårene for Har. Nielsens til
knytning til »København«, men meldte sig, da Har. Nielsen var i færd med at 
skrive sine første artikler til »København« i marts 191854. Han enedes med 
Stein om foreløbig at stille spørgsmålet i bero, men vendte flere gange tilbage

50. Kapitalfordelingen fremgår af et håndskrevet notat i Foss’ arkiv, RA.
51. Som note 50.
52. Har. Nielsens status fremgår af et notat »Forslag til beslutning« i Foss’ arkiv, RA.
53. Se Foss’ brev til Har. Nielsen 30. jan. 1918, kopi i Foss’ arkiv, RA.
54. Har. Nielsen til Stein 19. marts 1918 og Stein til Har. Nielsen 21. marts 1918 (kopi), 

Steins arkiv.
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til det og understregede i sin sidste henvendelse, at man ikke måtte regne med 
noget medarbejderskab fra hans side ved »København«, så længe honorar- 
spørgsmålet ikke var ordnet55. Har. Nielsens indsats blev derfor meget be
grænset, og han gjorde ikke noget virkeligt forsøg på at indfri de intentioner, 
han havde haft, da han i efteråret 1917 henvendte sig til Foss.

Alex, Foss havde på Har. Nielsens initiativ engageret sig i købet, dels fordi 
han gerne ville skabe grundlag for Har. Nielsens forsøg på at skabe et konser
vativt gennembrud, og dels fordi han ikke var tilfreds med pressens holdning 
til erhvervslivet og derfor gerne ville bidrage til at påvirke opinionen i mere er
hvervsvenlig retning. Resultatet blev en ordning, som ikke indfriede noget af 
de to formål. Har. Nielsen så sig som nævnt ikke i stand til at indfri sin del af 
opgaven på de givne vilkår og var ikke bekendt med det industripolitiske hen
syn, der lå bag købet, og kunne selvsagt ikke løse den del af opgaven. Allige
vel var han som bestyrelsens delegerede i redaktionen den egentlige repræsen
tant for Foss’ interesser i »København«. Skønt Foss var klar over, at Har. Ni
elsen ikke løste sin opgave ved »København«, ville han dog ikke fjerne ham 
fra bladet. Derved gjorde Foss det imidlertid umuligt at få løst den industripo
litiske del af opgaven. Dette kom hurtigt til at stå klart for den anden repræ
sentant for Foss’ interesser, redaktør Povl Drachmann.

Povl Drachmann havde siden 1914 redigeret Industrirådets officielle organ 
»Tidsskrift for Industri« og havde hurtigt fået et fortroligt forhold til Foss, 
som med tiden gav ham mange opgaver, som ikke direkte havde noget med 
hans stilling at gøre56. Som redaktør af »Tidsskrift for Industri« havde han be
tydelig bedre forudsætninger end Har. Nielsen for at løse den industripolitiske 
opgave i forbindelse med »København«, men han fik ikke mulighed for det, 
fordi han på forhånd var henvist til at spille en tilbagetrukken rolle, idet han af 
Foss havde fået til opgave at passe på Har. Nielsen med udtrykkelig ordre til 
ikke at genere ham57. Det var Har. Nielsens idé, at Drachmann kom ind i be
styrelsen for »København«; men han fremsatte udelukkende tanken for at 
undgå at skulle sidde alene i bestyrelse med Green og Stein58, og det kom ikke 
til noget samarbejde mellem Drachmann og Har. Nielsen.

Green og Stein havde ønsket at knytte »København» og »Børsen« sam
men og havde planer om at opbygge et bladhus i større stil på linje med det 
Ferslewske og det Berlingske. Udskillelsen af trykkeriet var et led i denne plan, 
og de fik også erhvervet en fygning til formålet59, men de havde ikke aktiema-

55. Har. Nielsen til Stein 27. maj, 12. juni 1919 og 9. dec. 1921, Steins arkiv.
56. Udkast til brev fra Povl Drachmann til ingeniør Poul Larsen 29. marts 1922, Drach- 

mann’s arkiv, EA.
57. Ibid.
58. Har Nielsen til Foss 29. jan 1918, Foss’ arkiv, RA.
59. Se brev fra dir. Chr. H. Olesen til Foss 7. april 1922, kopi i Chr. H. Olesens arkiv, bundt

44, EA.
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joritet i dagbladet »København« og kunne derfor ikke forhindre, at bladet se
nere blev solgt. Derved væltede alle deres planer.

Hvad H.N. Andersens formål var, er ikke helt klart. For så vidt det var at få 
hånd i hanke med det nye bladforetagende, lykkedes det i nogen grad gennem 
Green og Stein’s stærke placering som ejere af trykkeriet og gennem bestem
melsen i kontrakten med Witzansky om, at »København« skulle redigeres ef
ter samme retningslinjer som »Børsen«, men et fast greb om bladet kunne han 
ikke få, al den stund aktiemajoriteten var på andre hænder. Et andet formål 
kan også have spillet ind: H.N. Andersen understregede stærkt, da han den 4. 
jan. første gang forelagde sagen for Stein, at Har. Nielsen burde knyttes til bla
det, men ikke måtte stå alene60. Det indicerer, at H.N. Andersen, der var be
kendt med Har. Nielsens planer om at præge den konservative presse, kan 
have ønsket at bringe hans arbejde under kontrol, og det lykkedes for så vidt, 
som H. N. Andersens intervention fik spændt ben for Har. Nielsens planer om 
at blive bladets egentlige redaktør, men det mislykkedes totalt, dersom H. N. 
Andersen mente at kunne bruge Har. Nielsen positivt, hvis blot han kom un
der kontrol af andre.

Anders Vigen, der var bladets betydeligste journalist, og som gennem 14 år 
havde skabt dets ansigt, havde fra et tidligt tidspunkt været orienteret om Har. 
Nielsens planer. Han havde ønsket selv at blive chefredaktør, men havde op
givet denne plan og havde indvilliget i at støtte Har. Nielsens planer. Men han 
så med skepsis på mulighederne for et frugtbart samarbejde og skrev, at kom
binationen af hans egen ligeret med Har. Nielsens førsteret var et problem, der 
næppe kunne løses61. Han fratrådte sin stilling ved bladet i nov. 19 1 862.

Harald Witzansky havde ønsket at sikre bladets og sin egen økonomi, og 
det lykkedes. Han havde også ønsket at bevare sin selvstændighed, og det lyk
kedes i nogen grad gennem kontrakten med Green og Stein af 15. januar, men 
også kun i nogen grad, fordi han måtte tage et vist hensyn til de nye ejere og 
ikke kunne forhindre, at en række af hans hidtidige medarbejdere sagde op i 
utilfredshed med de nye forhold63.

Den ordning, der blev endelig bekræftet på generalforsamlingen den 11. 
marts 1918, var således ikke tilfredsstillende for nogen, mindst for Har. Niel
sen og Alex. Foss, mest for Har. Witzansky.

Meddelelsen om overtagelsen af »København« blev bragt af »Politiken« 
den 28. april 191864. Det førte til en række angreb på Foss i den følgende tid

60. Steins memorandum (se note 17).
61. Anders Vigen til Har. Nielsen 8. febr. 1918. Har. Nielsens arkiv, KB.
62. Niels Thomsen: Dagbladskonkurrencen 1870-1970, 1972, I, s. 334.
63. Ibid.
64. I en notits, side 8.
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på grund af hans engagementer i pressen. Han havde i forvejen en forbindelse 
til »Kolding Avis«, hvor han havde hjulpet redaktøren med et lån, og han var i 
færd med at stifte et aktieselskab til støtte for den konservative provinspresse. 
Nu blev han yderligere holdt ansvarlig for »København«s linje65. Han overve
jede et dementi, betænkte sig, men udsendte så alligevel 28. oktober 1918 en 
erklæring over Ritzaus bureau66. Han gav heri en kortfattet redegørelse for sit 
forhold til »Kolding Avis«, »København« og »A/S Den konservative Pres
se«. Om sit forhold til »København« skrev han, at han var en blandt mange 
aktionærer og hverken udgiver eller redaktør; han erklærede generelt, at han 
ikke havde noget ønske om at drive en personlig politik gennem indflydelse i 
pressen. Foss’ dementi er ikke korrekt. Det er ganske vist rigtigt, at han hver
ken var redaktør eller udgiver af »København«, men det er ikke sandt, at han 
ikke søgte at øve personlig indflydelse på pressen. Det fremgår tydeligt af hele 
forløbet omkring købet af »København«, og det viste sig også i den periode, 
han stod som hovedaktionær i bladet. Derimod afspejler dementiet den reali
tet, at Foss ikke var tilfreds med »København«, og at han mente at have for 
lille indflydelse på bladets linje, og at det derfor var ubehageligt for ham at bli
ve gjort systematisk ansvarlig for, hvad »København« skrev67, men sige sig fri 
for at have et ansvar eller søge en indflydelse kunne han ikke.

Fra marts 1918 til marts 1922 stod Alex. Foss som hovedaktionær i 
»København«. Det blev fra først til sidst en skuffelse for ham. De fire år, hvor 
Foss var hovedaktionær, falder naturligt i to dele. I tiden frem til påskekrisen 
og valget i april 1920 accentuerede reguleringspolitikken og problemerne i for
bindelse med dens afvikling erhvervslivets behov for at vinde indflydelse på 
pressen. I denne periode blev der tre gange af kredsen omkring Foss gjort for
søg på at få et fastere greb om »København«, men disse forsøg førte ikke til 
noget. Efter valget i april 1920 ændredes situationen imidlertid mærkbart. Er
hvervslivet havde ganske vist stadig behov for at skaffe sig støtte i pressen, 
men behovet var ikke længere brændende, som det havde været i perioden 
1918-20. Dertil kom, at Foss på grund af sygdom ikke længere deltog aktivt i 
det politiske liv. »København« spillede derfor nu en mindre rolle, og skønt der 
også i denne periode blev gjort forsøg på at få et fastere greb om bladet, blev 
det ikke tillagt samme betydning som tidligere.

Som helhed var de fire år skuffende for de nye ejere, og de muligheder, der -  
selv med det uheldige udgangspunkt i ordningen af 11. marts 1918 -  havde

65. Se. f.eks. Folkets Avis 2. juli 1918, Fællesorganet for dansk Handel og Industri 4. og 11. 
juli 1918.

66. Om det påtænkte dementi se brev med bilag fra Povl Drachmann til H. Stein 20. juni 1918 
i H. Steins arkiv. Erklæringen af 28. okt. 1918 findes i kopi i Foss’ arkiv, RA.

67. Se brev fra Foss til Har. Nielsen 31. marts 1919 (kopi) jf. kopi af brev fra Foss til Marcus
Rubin 26. dec. 1918 i Foss’ arkiv, RA.
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været for i nogen grad at indfri de oprindelige intentioner, blev ikke udnyttet. 
Der var stadige klager fra aktionærerne i Foss’ gruppe over bladets linje68. 
Witzansky var personligt nærmest venstremand, og han henholdt sig til be
stemmelsen i sin kontrakt om, at bladet skulle være politisk uafhængigt, hvil
ket i den givne sammenhæng med aktiemajoriteten placeret på konservative 
hænder især ville sige uafhængigt af Det konservative Folkeparti. Bladet fulg
te derfor til stor irritation for aktionærerne69 en linje, der var meget imøde
kommende ikke alene over for Venstre, men også over for Erhvervspartiet, og 
af hensyn til Venstre ønskede Witzansky ikke at støtte industrien, hvor dens 
interesser gik imod landbrugets70. Det var Har. Nielsen, der som bestyrelsens 
delegerede i redaktionen skulle præge bladet i overensstemmelse med be
styrelsens ønsker, men som nævnt var han ikke fuldt ud klar over, hvad de gik 
ud på, og han fandt ikke vilkårene tilfredsstillende. Det lykkedes ham ikke at 
få etableret et samarbejde med Witzansky eller bladets andre medarbejdere71. 
Har. Nielsen gav derfor hurtigt op og bortset fra to forgæves forsøg på at få 
Witzansky fjernet, begrænsede hans indsats sig stort set til at redigere bladets 
litterære stof72.

Da det blev klart for Povl Drachmann, koncentrerede han sit arbejde om at 
få Har. Nielsen fjernet. Han fik her støtte fra direktør Chr. H. Olesen, der 
igennem flere år havde været optaget af at forbedre erhvervslivets forhold til 
pressen73. De havde i aug. 1918 en samtale om forholdene ved »København«, 
og den mundede ud i, at Chr. H. Olesen sendte Foss et brev, hvor han fore
slog, at Povl Drachmann skulle overtage Har. Nielsens plads som bestyrel
sens delegerede i redaktionen74. Foss svarede fire dage senere og foreslog, at 
de tog en samtale om sagen, men af en eller anden grund kom dette svar al
drig Chr. H. Olesen i hænde, og der kom derfor ikke mere ud af dette første 
forsøg på at få et fastere greb om »København«75.

68. Se brev fra dir. F. H. J. Rambusch til Povl Drachmann 13. marts 1919, kopi i Foss’ ar
kiv, RA og brev fra Povl Drachmann til H. Stein 29. april og 8. okt. 1920 i Steins arkiv.

69. Se brev fra Povl Drachmann til Stein 29. april og 24. sept. 1920 i Steins arkiv, og kopi i 
Chr. H. Olesens arkiv, bundt 20, EA, jf. brev fra Drachmann til Chr. H. Olesen 24. sept. 
1920 og brev fra Chr. H. Olesen til Drachmann 25. sept. 1920 (kopi) ibid. Se også brev 
fra Alex. Foss til journalist Ivar Moe 26. febr. 1921 (kopi) i Foss’ arkiv, RA.

70. Se f.eks. brev fra journalist Ivar Moe til Alex. Foss 23. febr. 1921, Foss’ arkiv, RA.
71. Witzansky nægtede i givet fald også at optage artikler af Har. Nielsen selv. Det var tilfæl

det i dec. 1918, hvor Har. Nielsen ikke kunne komme igennem med et ønske om at få op
taget en signeret artikel om kejser Wilhelm II. Se brev med bilag fra Witzansky til Stein 4. 
dec. 1918, Steins arkiv.

72. Se »Memorandum angående »København««, udateret, skrevet af Drachmann omkring 
21. jan. 1920, Drachmanns arkiv, EA.

73. Jf. ovenfor note 8.
74. Chr. H. Olesen til Foss 18. aug. 1918, kopi i Chr. H. Olesens arkiv, bundt 44, EA.
75. Kopi af brev fra Foss til Chr. H. Olesen 22. aug. 1918, Foss’ arkiv, RA. At brevet aldrig
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Omtrent samtidig henvendte Har. Nielsen sig til Foss og foreslog Witzan- 
sky fjernet og erstattet med den konservative folketingsmand, dr. Arnold 
Fraenkel. Foss svarede og gjorde rede for de vanskeligheder, der var forbun
det med en sådan ordning -  herunder ikke mindst det forholdsvis store beløb, 
Witzansky i så fald havde krav på -  og erklærede, at han ikke havde nogen tro 
på, at det ville hjælpe, om man skiftede redaktøren ud76. Foss’ svar rummede 
reelt en kritik af Har. Nielsens indsats, men spørgsmålet blev ikke fulgt op, og 
der kom derfor heller ikke noget ud af denne meningsudveksling, og udviklin
gen på »København« fortsatte med at gå sin skæve gang. Povl Drachmann 
opretholdt en stadig kritik af Har. Nielsen over for Foss og klagede især over, 
at Har. Nielsens indsats var så begrænset77, men Foss var ikke ivrig efter at 
tage spørgsmålet op og havde i øvrigt dårlig tid til det. I begyndelsen af 1919 
var han bortrejst i næsten tre måneder i træk, først til handelsforhandlinger i 
London og derpå med rigsdagsdelegationen i Paris vedrørende det sønderjy
ske spørgsmål, og da han kom hjem, havde der hobet sig så meget arbejde op, 
at han ikke straks kunne tage sig af »København«. Imidlertid nærmede dagen 
sig for den første generalforsamling, og Foss var derfor nødt til at beskæftige 
sig med spørgsmålet, og det så meget mere som flere af de aktionærer, der 
havde tegnet aktier på Foss’ anbefaling, havde tilkendegivet deres utilfredshed 
med bladet78. Forud for generalforsamlingen tilkendegav Foss sin skuffelse 
over bladets udvikling over for Har. Nielsen, der på ny havde foreslået Wit
zansky fjernet, og Foss understregede endnu engang, at han ikke havde nogen 
tro til, at Har. Nielsens muligheder for at præge bladet blev bedre, hvis Wit
zansky blev fjernet, og at man yderligere løb den risiko, at Witzansky i så fald 
sammen med en del af medarbejderne ville gå over til et nyt venstreblad i Kø
benhavn. Endelig meddelte Foss, at hans forhold til »København« havde bragt 
ham i en tvetydig stilling, hvilket han i sin offentlige virksomhed hidtil havde 
undgået, og at dette berørte ham meget ubehageligt79.

Har. Nielsen svarede Foss, at han var meget ked af de bryderier, som 
»København« havde voldt Foss, og at han mindst af alt havde ønsket at ska
be besværligheder for Foss. Han gennemgik derefter vilkårene ved »Køben
havn« og opstillede tre mulige løsninger: Enten en radikal ændring, som inde
bar, at Witzansky blev fjernet, eller Har. Nielsens fratræden eller som den 
tredie mulighed, at man væbnede sig med tålmodighed og forsøgte en lang

nåede Chr. H. Olesen, fremgår af brev fra ham til Povl Drachmann 22. jan. 1920 i Drach-
mann’s arkiv, EA, jf. Povl Drachmann til Poul Larsen 29. marts 1922 ibid.

76. Har. Nielsen til Foss 23. aug. 1918 og Foss til Har. Nielsen 29. aug. 1918 (kopi) i Foss’ 
arkiv, RA.

77. Se Drachmann til Foss 13. og 29. jan. 1919, Foss’ arkiv, RA.
78. Se note 69.
79. Foss til Har. Nielsen 31. marts 1919 (kopi), Foss’ arkiv, RA.
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som ændring af bladets linje, men da sådan, at Foss og de øvrige aktionærer 
ikke måtte vente mere af Har. Nielsen, end han under disse vilkår kunne yde80. 
Dermed havde Har. Nielsen gjort rent bord over for Foss i alle henseender 
undtagen en: Honorarspørgsmålet. Der findes ikke i det bevarede kildema
teriale spor af, at Har. Nielsen søgte hjælp hos Foss eller Drachmann i sin 
uoverensstemmelse med Stein vedrørende honoreringen af de artikler, som han 
selv skrev til »København«, og Foss har derfor næppe været bekendt med, at 
en medvirkende årsag til, at Har. Nielsen selv skrev så få artikler til »Køben
havn«, var uenighed mellem ham og Stein om aflønningen.

Hermed var for anden gang forholdene ved »København« trukket frem til 
ny vurdering, og spørgsmålet var konkretiseret til en afgørelse af Har. Niel
sens forhold til bladet. Afgørelsen var lagt direkte i Foss’ hænder. Han valgte 
den tredie udvej, at man væbnede sig med tålmodighed. Trods den stadige kri
tik fra Drachmanns side, og skønt Har. Nielsen nu selv havde tilbudt at træde 
tilbage, ønskede Foss ikke at bede ham om det, formentlig fordi Foss ikke vil
le sætte deres venskabelige forhold over styr. Dermed faldt ansvaret, for at 
»København« heller ikke løste sin industripolitiske opgave, imidlertid på Foss. 
Resultatet blev, at man fortsatte som hidtil. På generalforsamlingen den 11. 
april 1919 slog Foss i bordet over for Witzansky81, men derefter blev Foss på 
ny opslugt af travlhed, og nogen ændring af linjen i »København« førte det 
ikke til.

Det var en kilde til stadig irritation for Drachmann, der tilsyneladende ikke 
var bekendt med, at Har. Nielsen i sit brev til Foss forud for generalforsam
lingen udtrykkeligt havde sagt fra med hensyn til sine muligheder for at løse 
sin opgave ved »København« som oprindeligt tænkt. I hvert fald besluttede 
han endnu engang at gøre et forsøg på at få Har. Nielsen fjernet. Han udar
bejdede et memorandum omkring den 21. jan. 1920 og meddelte sin beslut
ning til dir. Chr. H. Olesen82. Han nåede imidlertid ikke at forelægge sagen for 
Foss, der blev ramt af en hjerneblødning den 24. jan., og som derefter var syg i 
en lang periode og ikke mere genvandt sine kræfter. Dermed strandede også 
dette tredie forsøg.

Imidlertid tilspidsedes både den politiske situation og i sammenhæng der
med de indre brydninger i Det konservative Folkeparti, indtil de nåede briste
punktet ved påskekrisen og en afklaring ved folketingsvalget den 26. april 
1920. Resultatet blev dannelsen af regeringen Neergaard og dermed et afgø
rende brud med regeringen Zahles reguleringspolitik. I Det konservative Fol-

80. Har. Nielsen til Foss 1. april 1919, Foss’ arkiv, RA.
81. Referat af Drachmann i Drachmann’s arkiv, EA.
82. Som note 72, jf. brev fra Chr. H. Olesen til Povl Drachmann 22. jan. 1920, Povl Drach- 

manns arkiv, EA.
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keparti betød valget en markant styrkelse af partiets højrefløj og den linje, 
Foss havde arbejdet for. Han kunne ikke længere deltage selv og trak sig ud af 
rigsdagen i forbindelse med valget, men bevarede en vis føling med rigsdags- 
gruppen, idet Povl Drachmann blev valgt ind i den konservative folketings
gruppe.

»København« var fortsat en kilde til ærgelse for Foss’ gruppe, og med mel
lemrum forsøgte Povl Drachmann og Chr. H. Olesen at øve indflydelse på bla
dets linje, men uden varigt resultat83.

Situationen var imidlertid nu forandret så meget i forhold til den, der var, da 
»København« blev købt, at aktionærgruppen omkring Foss ikke følte samme 
behov for at have et dagblad som tidligere. Dertil kom, at Foss selv havde 
trukket sig tilbage fra det offentlige liv, så at hans forbindelse med »Køben
havn« nu for ham repræsenterede en risiko for at blive involveret i forhold, 
han i øvrigt stod uden for og ikke ønskede at blive involveret i, samtidig med at 
han ikke havde nogensomhelst glæde eller fordel af forholdet. Det er baggrun
den for, at han i februar 1922 besluttede at sælge bladet, da der fremkom til
bud om køb fra Venstre.

Venstres ønske om at købe »København« var ikke af ny dato. Som nævnt 
var Venstre ved at undersøge mulighederne for at købe »København«, da 
Green og Stein købte bladet, og fem dage efter at købet var gået i orden, hav
de Venstre meddelt, at nu var de fornødne penge til stede, men partiet kom alt
så for sent84. Senere havde Venstre flere gange følere ude, og 18. febr. 1922 
henvendte partiet sig gennem trafikminister M. N. Slebsager og tilbød som for
handlingsoplæg at købe aktierne i Foss’ gruppe for en kurs af ca. 20085. Foss 
forelagde spørgsmålet for de øvrige aktionærer i sin gruppe, og der var gene
rel accept af tanken86. Imidlertid blev det kendt i Det konservative Folkeparti, 
at Foss overvejede at sælge »København«, og partiets formand, proprietær 
Emil Piper, og formanden for forretningsudvalget, overretssagfører Lauritz 
Heine, henvendte sig til ham og bad ham vente med salget, mens de undersøg-

83. Se brevene fra Drachmann til Stein (note 69 og 70), jf. brevveksling mellem Drachmann 
og Foss 23. sept. -  6. dec. 1920, Foss’ arkiv, RA og se brevveksling mellem Foss og Chr. 
H. Olesen 2. sept. -  18. nov. 1921, bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.

84. Steins memorandum (note 17). Witzanskys sagfører, ors. Amdrup, der førte forhand
lingerne med Green og Stein, var formand for Københavns Venstre-forening. Se brev fra 
Vald. Helsing til Foss 9. nov. 1917, Foss’ arkiv, RA.

85. På et vist tidspunkt foreslog Har. Nielsen og H. Stein, at bladet skulle sælges til Venstre, 
se Har. Nielsen til Foss 30. april 1920, Foss’ arkiv, RA, jf. brev fra grosserer Th. Jensen 
til Sigurd Berg 24. okt. 1920, Sigurd Bergs arkiv, RA og brev fra grosserer Hans Tegner 
til dir. Chr. H. Olesen 22. febr. 1922, Chr. H. Olesens arkiv, bundt 44, EA. -  Slebsagers 
tilbud ses af brev fra Slebsager til Foss 20. febr. 1922, Foss’ arkiv, RA.

86. Se brev fra Chr. H. Olesen til grosserer Emil Hertz 22. febr. 1922 og fra Chr. H. Olesen til 
Foss 22. febr. 1922, kopi i bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.
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te mulighederne for at bevare bladet på konservative hænder. Foss indvillige
de i dette, men den 4. marts meddelte Piper, at det ikke havde været muligt at 
tilvejebringe det nødvendige beløb87.

Omtrent samtidig henvendte Slebsager sig på ny på Venstres vegne med et 
mere konkretiseret tilbud. Partiet ville gerne købe hele aktiekapitalen, både i 
dagbladet og i trykkeriet, og forestillede sig en kurs af 150. Foss henvendte sig 
til Stein med dette forslag, og Stein pointerede, at hans gruppe ikke ønskede at 
sælge, men at de var nødt til det, hvis majoriteten solgte, og at de i så fald be
tingede sig samme kurs som denne88. Herefter var der skabt mulighed for, at 
Venstre kunne afgive endeligt tilbud. Det skete den 13. marts og lød på, at 
Venstre ville overtage hele aktiekapitalen for kurs 150 pr. 1. april. Foss lovede 
at forelægge spørgsmålet for de øvrige aktionærer, og der blev indkaldt til 
møde den 17. marts kl. 1489.

Da blev der foretaget endnu et forsøg på at bevare bladet på konservative 
hænder. Initiativet udgik fra Green og Stein og kredse omkring den konserva
tive vælgerforening i hovedstaden. De henvendte sig til direktør Chr. H. Ole
sen og lagde pres på ham for at få ham til at arbejde for sagen, og de fremhæ
vede, at de fandt det meget skadeligt for de konservative interesser, om bladet 
nu blev solgt til Venstre. Chr. H. Olesen lovede at gøre et forsøg og henvendte 
sig til ingeniør Poul Larsen, Alex. Foss’ kompagnon i F. L. Smidth & Co.90.

Når Chr. H. Olesen henvendte sig til Poul Larsen og ikke til Alex. Foss 
selv, skyldtes det, at Alex. Foss på dette tidspunkt var syg. Han var som 
nævnt ble;-vet alvorlig syg i januar 1920 og var aldrig kommet sig helt efter 
denne sygdom; men den uro, der var opstået omkring salgsplanerne, havde 
slidt stærkt på hans helbred, og under den sidste fase af salget var han ude af 
stand til selv at deltage i forhandlingerne. I denne situation fik han hjælp af 
Poul Larsen, der varetog hans interesser og var den enste, der havde direkte 
adgang til ham91.

Chr. H. Olesen henvendte sig derfor til Poul Larsen. Denne samtale kunne 
imidlertid ikke komme i stand førend den 17. marts kl. 11, dvs. 3 timer forud 
for det møde, hvor aktionærerne skulle tage endelig stilling til Venstres tilbud,

87. Se brev fra Chr. H. Olesen til Alex. Foss 25. febr. 1922 (kopi), bundt 44, Chr. H. Olesens 
arkiv, EA og brev fra Emil Piper til Alex. Foss 4. marts 1922, Foss’ arkiv, RA.

88. Se kopi af brev fra Alex. Foss til M. N. Slebsager 6. marts 1922 og brev fra H. Stein til 
Foss 4. og 7. märts 1922 samt kopi af brev fra Foss til Stein 6. marts 1922, Foss’ arkiv, 
RA.

89. Forretningsudvalget for A/S Københavns Venstrepresse til Foss 13. marts 1922 og brev 
fra Foss til Slebsager 14. marts 1922 (kopi) i Foss’ arkiv, RA, jf. Chr. H. Olesens rede
gørelse for salget, bundt 44, C hr. H. Olesens arkiv, EA.

90. Chr. H. Olesens redegørelse for salget, bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.
91. Ibid.
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der udløb samme dag kl. 1592. Yderligere var der den omstændighed, at inge
niør Poul Larsen først i sidste øjeblik var blevet sat ind i sagen og samme af
ten skulle rejse til udlandet. Forsøget foregik derfor under et intenst tidspres.

Poul Larsen meddelte C hr. H. Olesen, at det vigtigste hensyn for ham an
gik Foss’ helbred, og at han derfor ønskede spørgsmålet løst hurtigst muligt. 
Poul Larsen hældede på dette tidspunkt til den opfattelse, at Foss burde sælge 
sine aktier for at komme helt ud af forholdet og slippe for den uro, der fulgte 
med det93. Chr. H. Olesen gjorde opmærksom på, at det også ville skabe uro 
for Foss, hvis han solgte, og erklærede, at han troede, at Foss ønskede at sæl
ge, fordi han var klar over, at Har. Nielsen ikke løste sin opgave og samtidig 
på en gang følte sig forpligtet over for Har. Nielsen og de aktionærer, han i sin 
tid havde fået til at tegne aktier i »København«. Han tilbød nu at søge at skaf
fe så mange penge, at man både kunne udløse Har. gnielsen og de aktionærer, 
der ønskede det. Poul Larsen fandt ideen god og lovede at forelægge sagen for 
Foss. En halv time før mødet kunne Poul Larsen derfor meddele Chr. H. Ole
sen, at Foss accepterede forslaget94. Olesen havde i mellemtiden fået indsam
let 135.000 kr., og da han hørte, at Foss havde accepteret, meddelte han 
redaktør Stein, at redningsaktionen var lykkedes95.

Kl. 14 holdtes det berammede møde af aktionærer. Til stede kom foruden 
Poul Larsen og Chr. H. Olesen grosserer Hans Tegner, direktør F. H. J. Ram- 
busch og grosserer Th. Jensen. De tre sidste var ikke på forhånd blevet gjort 
bekendt med den konservative redningsaktion, og de fastholdt deres ønske om 
at sælge og tilrådede, at Foss også solgte sin part og mente ikke, at Foss ville 
få uro eller ubehageligheder af at sælge. Derimod havde de ikke noget imod at 
sælge til konservativ side til samme pris. Under indtryk af de faldne udtalelser 
opgav Olesen at arbejde yderligere for det konservative redningsforsøg. Da 
Poul Larsen var blevet bekendt med de øvrige aktionærers ønske om at sælge 
og deres vurdering af, hvad salget ville betyde for Foss, afsluttede han mødet 
med at sige, at han nu ville forelægge sagen for Foss og råde ham til at sæl
ge96.

92. Denne oplysning fremgår af en redegørelse for salget udarbejdet af grosserer Th. Jensen 
angiveligt på grundlag af samtidige notater, fremsendt til Chr. H. Olesen 23. dec. 1922, 
bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.

93. Denne vurdering fremførte Drachmann senere, se Povl Drachmann til Chr. H. Olesen 2. 
jan. 1923, bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.

94. Chr. H. Olesens redegørelse for salget, bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.
95. H. Stein til Chr. H. Olesen 8. jan. 1923, bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.
96. Referatet af mødet bygger på Chr. H. Olesens redegørelse for salget suppleret med Th. 

Jensens redegørelse (se note 92) og kommentarer til de to redegørelser fra Povl Drach- 
mann 2. jan. 1923, H. Stein 8. jan. 1923, F. H. J. Rambusch 18. jan. 1923 og Hans Teg
ner 28. febr. 1923 i bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.
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Foss fulgte Poul Larsens forslag, og dermed var salget en kendsgerning. 
Det blev endeligt vedtaget på en generalforsamling den 25. marts, hvor Ole
sen efter Foss’ ønske repræsenterede aktiemajoriteten97.

Salget fik et efterspil inden for Det konservative Folkeparti. Forbitrelsen var 
stor, over at en række partifæller solgte et blad til et andet parti. Chr. H. Ole
sen måtte stille til nærmere forklaring i den konservative vælgerforening for 
hovedstaden. Mødet fandt sted den 24. marts, og Olesen udarbejdede en er
klæring i samarbejde med Drachmann, som han læste op på mødet. Den var 
præget af den gamle bitterhed mod Har. Nielsen, som blev gjort til syndebuk 
og fremstillet som den egentlig ansvarlige for alle fortrædelighederne i forbin
delse med »København« og som den, der derved i sidste instans var ansvarlig 
for, at det overhovedet kom på tale at sælge bladet. Om sin strandede red
ningsaktion sagde Olesen, at det afgørende moment havde været aktionærer
nes ønske om under alle omstændigheder at sælge, og at det havde været af
gørende for, at Poul Larsen til sidst tilrådede Foss at sælge98. Derved tillagde 
han formentlig aktionærernes holdning til salget for stor betydning, da det af
gørende for Poul Larsen var at finde en ordning, der gav Foss mest mulig ro. 
Poul Larsen havde derfor oprindelig ønsket, at Foss skulle sælge, men blev af 
Chr. H. Olesen gjort opmærksom på, at salget i sig selv kunne skabe proble
mer, hvilket var grunden til, at han støttede Olesens redningsaktion forud for 
det afgørende møde99. Bestemmende for Poul Larsens endelige holdning blev 
derfor ikke så meget, at de øvrige aktionærer ville sælge som deres vurdering 
af, at Foss ikke ville få ubehageligheder af salget. Grosserer Th. Jensen, der 
deltog både i mødet hos Poul Larsen den 17., hvor han som aktionær ønskede 
at sælge, og i mødet den 24. i den konservative vælgerforening som medlem og 
1. suppleant til landstinget, protesterede mod at få tillagt så stort et ansvar for 
salget, men bortset fra det blev Chr. H. Olesens beretning taget til efterret
ning, og stort andet var der heller ikke at gøre. Dermed blev der sat punktum 
for »København«s periode som ikke-partibundet konservativt dagblad.

Alex. Foss’ overtagelse af »København« blev en stor skuffelse for ham. Bla
det blev købt under stor dramatik og siden solgt under lignende omstændighe
der, og den mellemliggende periode var en lang kæde af genvordigheder. Fra 
først til sidst var forholdet præget af misforståelser. Det var således også en 
misforståelse mellem Foss og Har. Nielsen, der førte til den afgørende fejl, at 
H. N. Andersen blev blandet ind i sagen. Hans intervention blev fuldstændig 
ødelæggende for de oprindelige planer, der lå bag købet, og i praksis blev føl
gerne af dette aldrig overvundet.

97. Chr. H. Olesens redegørelse for salget, bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.
98. Ibid, jf. Povl Drachmann til Chr. H. Olesen 22. marts 1922 og Chr. H. Olesen til Povl 

Drachmann 23. marts 1922 (kopi), bundt 44, Chr. H. Olesens arkiv, EA.
99. Som note 96.
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En faktor bag misforståelserne var Foss’ store travlhed, som ikke levnede 
ham tid til at foretage en grundig gennemgang af de skiftende situationers mu
ligheder og selv opstille en klar plan for, hvad han ville med »København«. 
Forholdet til »København« blev derfor præget af improvisationer på et util
strækkeligt grundlag. Har. Nielsen skulle repræsentere bestyrelsens syns
punkter i redaktionen, men var indtil efteråret 1920 ikke bekendt med det 
industripolitiske sigte med bladet og var i øvrigt uden mulighed for at løse den 
del af opgaven. Povl Drachmann, der både var bekendt med opgaven og hav
de mulighed for at løse den, var på forhånd henvist til at spille en tilbagetruk
ket rolle. Alex. Foss var ganske vist klar over, at Har. Nielsen ikke løste sin del 
af den oprindelige opgave, og blev af Har. Nielsen selv gjort opmærksom på, 
at denne anså det for umuligt under de givne vilkår, men Foss ville ikke drage 
konsekvensen af dette og sad alle forslag om, at Har. Nielsen ikke skulle være 
bestyrelsens delegerede, overhørig. På det grundlag måtte »København« blive 
en skuffelse.

Men det spørgsmål rejser sig, om der overhovedet var nogen mulighed for 
fuldt ud at realisere den oprindelige plan; om ikke det i længden ville være ude
lukket at forene Har. Nielsens vidtgående og kompromisløse ideologiske og 
moralske planer med Foss’ dagsaktuelle og erhvervsbundne? I hvert fald stod 
Har. Nielsen og Foss trods al gensidig sympati i væsentlige spørgsmål fjernt 
fra hinanden. Det kom tydeligt til udtryk i deres korrespondance i efteråret 
1920. Har. Nielsen havde på det tidspunkt i en årrække efter evne støttet Foss 
i det ideologiske opgør i Det konservative Folkeparti, hvor Foss havde taget 
kampen op mod partiets venstrefløj, der under Asger Karstensens ledelse øn
skede en politik til værn for mellemstanden mod den store kapital. Nu skrev 
Har. Nielsen til Foss, at han følte had til »kapitalen«, fordi den så umandigt 
havde ofret mellemstanden100. Han havde med andre ord slet ingen forståelse 
af konsekvenserne af det standpunkt, som han havde støttet. Foss skrev 
hovedrystende til Drachmann, at nu overvejede Har. Nielsen at afskaffe både 
rigsdag og industri101.

Der var en så stor forskel på Foss’ og Har. Nielsens udgangspunkt og ar
bejdsmåde, at deres ønsker med hensyn til »København« næppe var foreneli
ge i længden. Har. Nielsen nærede selv en frygt i den retning og skrev, da han 
engang præciserede sin opfattelse over for Foss:

»Tilgiv, hvis en del af dette er overflødigt, men tit har jeg en angst for, at vi, der kom
mer fra så forskellige erfaringsområder, ikke skal forstå hinanden rigtigt«102).

100. Har. Nielsen til Foss 7. okt. 1920, Foss’ arkiv, RA.
101. Foss til Drachmann 4. dec. 1920, kopi i Foss’ arkiv, RA.
102. Har. Nielsen til Foss 13. jan. 1918, Foss’ arkiv, RA.
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Dansk Arbejdsmandsforbund 
under storkonflikten 1925
Forspil, forløb, efterspil

A f  Tom Sinding

De faglige forhold i mellemkrigstiden er næsten ikke blevet behand
let a f faghistorikere, og selv om Storkonflikten i 1925 er den bedst 
kendte a f de faglige konflikter i 1920’erne, er det alligevel lykkedes 
forfatteren, cand.mag. Tom Sinding at finde nyt relevant kildemate
riale. Ud fra to hidtil ukendte dagbøger a f henholdsvis Dansk Sme
de- og Maskinarbejder Forbunds daværende formand, I. A . Hansen, 
og daværende justitsminister K. K. Steincke er nye sider a f konflik
ten blevet belyst. Forfatteren viser bl.a. Stauning-regeringens forsøg 
på at hindre en konfliktsituation og viser, at den økonomiske støtte 
fra De samvirkende Fagforbund til Dansk Arbejdsmandsforbund i 
1925 blev givet ud fra de samme kriterier som i de foregående år. Ar
bejdsmandsforbundet blev altså ikke forfordelt, som hævdet a f flere 
forfattere.

I. INDLEDNING

Storkonflikten i 1925, der begyndte den 18. marts og efter flere udvidelser 
først sluttede den 6. juni, er til dato den største faglige konflikt i landets histo
rie, hvilket er så meget mere interessant, som den fandt sted under den første 
socialdemokratiske regering og medførte en offentlig kendt splittelse mellem 
De samvirkede Fagforbund (DsF) og Dansk Arbejdsmandsforbund (DAF).

De modsætninger, der både på de enkelte arbejdspladser og på det organi
satoriske område havde bestået mellem de faglærte og ufaglærte arbejdere si
den den danske arbejderbevægelses start, kunne også spores i det til tider me
get spændte forhold mellem DsF og DAF. I mellemkrigstiden var problemet 
om DsFs kompetence et spørgsmål om retten til at indgå generelle forlig med 
Dansk Arbejsgiverforening (DA). DsFs ledelse stod for centralisation, mens 
DAF stod for decentralisation og enkeltforbundenes suverænitet. Kompeten
cespørgsmålet blev i 1922 løst til Arbejdsmandsforbundets tilfredshed efter en 
konflikt, hvor DAF kom til at fortsætte kampen alene, da DsF havde sluttet 
forlig. De samvirkendes generalforsamling vedtog nemlig, at DsF ikke kunne 
afslutte generelle aftaler om lønforholdene på de enkelte forbunds vegne1. 
Kapitel I.

1. Jørgensen (1975), p. 3ff.
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Året 1921 blev et vendepunkt for den danske arbejderbevægelse. For før
ste gang blev arbejderne presset i defensiven i den forstand, at det lykkedes ar
bejdsgiverne at få lønningerne reduceret, og presset på arbejderne fortsatte i de 
følgende år.

I 1924 var situationen usikker for alle parter. I april måned havde Social
demokratiet for første gang fået regeringsmagten, og ingen kunne vide, hvad 
det ville betyde for de faglige forhold. Fagbevægelsen stod stærkere end i åre
ne før, da arbejdsløsheden var den laveste i flere år, og da pristallet samtidig 
var stigende, var det naturligt at kræve dækning for dyrtiden.

Andre forhold bevirkede imidlertid, at arbejdsgiverne måtte stille sig særlig 
afvisende over for krav om lønforhøjelser. Fra september 1924 begyndte den 
danske krone at stige, og denne stigning blev fastholdt i regeringens valutalov, 
der blev vedtaget kort før jul. En stigende krone skabte problemer for eks
porterhvervene, og den højere kurs måtte -  med nogen forsinkelse -  medføre 
et faldende pristal2.

Disse forhold gjorde, at Poul Milhøj en smule bagklogt konkluderer, at det 
ikke var så mærkeligt, »at den største lønkamp kom til at stå i 1925, hvor kon
flikten mellem stigende detailpriser og faldende afsætningspriser naturligt måt
te tilspidses«3.

IL FORSPILLET TIL KONFLIKTEN

ILL  Dansk Arbejdsgiverforenings taktik

Dansk Arbejdsgiverforenings stærkeste våben var de store lockouter, og med 
den såkaldte sammenkoblingstaktik kunne foreningen holde overenskomst- 
forholdene samlet. DA gjorde det enkelte forhold betinget af en samlet afgø
relse for alle overenskomster, idet en forkastelse blot fra et enkelt fagforbunds 
side ville blive betragtet som en forkastelse af samtlige overenskomster. Her
med kunne DA også bevare et centralt greb om lønudviklingen og hindre en
kelte forbund i at opnå forbedringer, der kunne smitte af på andre områder.

På Dansk Arbejdsgiverforenings generalforsamling den 27. og 28. maj 
1924 blev der vedtaget en resolution, der omtalte, at pristallet ikke fortsat kun
ne bruges som en faktor i lønreguleringen1. Den socialdemokratiske regering,

2. Denne artikel er en forkortet og lettere revideret udgave af mit speciale ved Historisk In
stitut, Århus Universitet, december 1976.
Om forholdene før 1925, se Sinding (1976), p. 10-15.

3. Milhøj (1954), p. 41.
Kapitel II.

1. Arbejdsgiveren 1924, p. 169.
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der var tiltrådt i april 1924, havde gjort arbejdsgiverne forsigtige2, men når 
foreningen i resolutionen ville væk fra pristallet, var det taktisk betinget. DAs 
formand, bogtrykker H. Langkjær, omtalte på et forretningsudvalgsmøde i juli 
1924, at hvis man stillede arbejderne over for velbegrundede krav om lønned
sættelser, kunne man måske bevare status quo, og selv dette ville være en ge
vinst. Derfor var det for tidligt at erklære sig for en forlængelse af overens
komsterne3. Endvidere skulle DA tage hensyn til Forligsinstitutionen. Lang
kjær mente, at hvis man ikke krævede reduktioner, ville man blive nødt til at 
give noget efter studehandelsprincippet4.

Arbejdsgiverne var altså ikke -  som i de foregående år -  interesserede i at 
indgå overenskomster med de faglærtes organisationer på et tidligt tidspunkt. 
Foreningen ønskede intet forlig med Centralorganisationen af Metalarbejde
re, før der var indgået overenskomst med Dansk Arbejdsmandsforbund5. Den 
tidligere anvendte fremgangsmåde havde ikke båret frugt. I foråret 1924 hav
de DAF stillet større krav end de faglærte, og en større konflikt var kun med 
nød og næppe blevet undgået.

Efterhånden som priserne steg i efteråret 1924, blev det imidlertid klart for 
arbejdsgiverne, at de ville blive nødt til at give visse forbedringer. På et forret
ningsudvalgsmøde i oktober udtalte Langkjær: »At slutte med nogen hen
synstagen til en stigning af pristallet ville ikke kunne betragtes som noget ne
derlag«. DA skulle forholde sig roligt afventende og lade DsF spille ud6.

II.2. Centralorganisationen a f Metalarbejderes kontakter med Jernin
dustriens Sammenslutning

De faglærte arbejderes organisationer havde på grund af det såkaldte bevæge
lige lønsystem i jernindustrien en interesse i at få sluttet overenskomst så tid
ligt som muligt, og derfor diskuterede Dansk Smede- og Maskinarbejderfor
bunds (DSMF) hovedbestyrelse sammen med repræsentanter for de andre for
bund i Centralorganisationen den kommende overenskomstsituation den 17. 
juli 1924. Hovedbestyrelsen besluttede at spørge Sammenslutningen af Ar
bejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark, om den var villig til 
forhandlinger om en forlængelse7. De ønskede forhandlinger fandt sted i slut
ningen af august. I.A. Hansen, der var formand for både DSMF og Central-

2. DA FU protokol 22/8 1924, p. 384-385.
3. DA FU protokol 7/7 1924, p. 337.
4. DA FU protokol 5/9 1924, p. 410.
5. DA HB protokol 7/7 1924, p. 231.
6. DA FU protokol 22/10 1924, p. 507.
7. DSMF protokol 17/7 1924 (HB-møde).
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organisationen, spurgte de fremmødte arbejdsgivere, om Sammenslutningen 
tilsigtede at slutte efter statens pristal. Han gjorde også opmærksom på, at 
Centralorganisationen ikke ventede gennemgående løntillæg. Arbejdsgiverne 
lovede at forelægge I.A. Hansens synspunkter for Sammenslutningens ledel
se8.

Efter et hovedbestyrelsesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening den 12. sep
tember 1924 sendte Sammenslutningen et brev til Centralorganisationen, hvori 
man gjorde opmærksom på, at foreningen ikke i øjeblikket ville binde sig for 
en så lang periode som indtil udgangen af 1925. Yderligere forhandlinger skul
le ikke finde sted foreløbig9.

Sammenslutningen fulgte hermed DAs henstilling til underorganisationer
ne, og samtidig havde arbejdsgiverne erfaret, at de faglærte arbejderes største 
organisation stillede meget moderate krav.

IL3. Dansk Arbejdsmandsforbunds taktik og muligheder i 1924

Centralorganisationens henvendelse til Sammenslutningen var ikke i DAFs in
teresse, da de meget moderate krav ville virke hindrende for arbejdsmænde- 
nes ønsker om lønforhøjelser. DAF var interesseret i at få forhandlinger med 
de enkelte underorganisationer i Arbejdsgiverforeningen og slutte overens
komst med disse. Dermed kunne forbundet undgå de såkaldte generelle løs
ninger, der gjorde det svært at få yderligere forbedringer til de lavestlønnede, 
der havde lidt mest ved lønreduktionerne i begyndelsen af 1920’erne.

I 3 store artikler i Arbejdsmændenes Fagblad i sommeren 1924 stillede 
DAFs førstesekretær, Chr. Sørensen, spørgsmålet: »Hvad er grunden til, at vi 
ikke mere kan komme i virkelige overenskomstforhandlinger med vor mod
part?« Han mente, at DAF skulle sørge for, at de krav, der blev stillet, ikke 
virkede som en hindring for at komme i forhandling med arbejdsgiverne10.

De kommende overenskomstforhold blev diskuteret af DAFs hovedbesty
relse den 26. og 27. august 1924, men den meget lange debat viste tydeligt, at 
ingen af hovedbestyrelsens medlemmer havde nogen konkrete ideer om, hvor
dan de direkte forhandlinger kunne komme i stand og bære frugt11.

En måned senere diskuterede hovedbestyrelsen igen problemet. DAFs for
mand, M.C. Lyngsie, indrømmede, at overenskomstforholdene var trykken-

8. Sammenslutningens protokol 30/8 1924, p. 305-308. -  I. A. Hansens notits. DSMFs ar
kiv. Overenskomstsituationen 1924-25. Læg: Spørgsmålet om eventuel overenskomstfor
længelse juli 1924.

9. 11. beretning, p. IX-X.
10. Arbejdsmændenes Fagblad 1924-25, p. 6 Iff, 73ff og 85ff.
11. DAF protokol 26-27/8 1924 (eks. HB-møde).
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de, og at DAs holdning tydede på stejlhed. Han mente dog, at DAF burde op
sige landsoverenskomsterne og starte de lokale forhandlinger, og dette fulgte 
hovedbestyrelsen12.

DAFs magtesløshed over for de generelle ordninger ses tydeligt i det cirku
lære, som forbundet udsendte den 29. september 1924. Samtidig med at afde
lingerne blev anbefalet at opsige overenskomsterne, indrømmede forbundet, at 
dette var »et første skridt i retning af den sammenklumpning af forhandlinger
ne, som vi ellers ville undgå«13.

På DAFs forretningsudvalgsmøde den 10. november og det efterfølgende 
hovedbestyrelsesmøde dagen efter blev de kommende delegeretmøder, der 
skulle udarbejde forslag til overenskomsterne, diskuteret. Lyngsie sagde, at 
DAF ikke ville modtage noget forslag, der ikke indeholdt forbedringer. Chr. 
Sørensen, der som førstesekretær normalt blev betragtet som Lyngsies højre 
hånd, mente, at situationen var vanskelig, og derfor måtte de delegerede ikke 
stille for høje krav, da disse alligevel ikke ville blive gennemført. Lyngsie var 
enig med Chr. Sørensen og foreslog, at kravene skulle holdes »fornuftigt« nede 
på omkring 10 øre mere pr. time. Dette blev vedtaget14.

Delegeretmøderne fulgte imidlertid ikke ledelsen, men gik alle -  med en en
kelt undtagelse -  langt videre15. På et senere afholdt delegeretmøde sagde 
Lyngsie, at man spændte kravene for højt, og dette bevirkede som ventet, at 
arbejdsgiverne nægtede at tage forhandling16. Som en følge af dette mente 
Lyngsie efter konflikten, at delegeretmøderne skulle afskaffes17, men dette blev 
dog ikke tilfældet i 1925.

På samme tid som Lyngsie var tilhænger af decentralisation over for DsF, 
stod han som fortaler for centralisation i DAF. Dette viser bl.a., at problemet 
om DsFs kompetence ikke var et spørgsmål om principper, men om magt.

II.4. DsFs overvejelser og Staunings henvendelse oktober 1924

De samvirkede Fagforbund diskuterede en evt. opsigelse af overenskomsterne 
på et forretningsudvalgsmøde den 17. oktober 1924. Formanden, Carl F. 
Madsen, foreslog, at DsF ikke for nærværende henvendte sig til DA om for-

12. DAF protokol 25/9 1924 (HB-møde).
13. DAFs arkiv. Cirkulære nr. 53/1924 af 29/9 1924.
14. DAF protokol 10/11 1924 (eks. FU-møde) og 11/11 1924 (eks. HB-møde).
15. DAF protokol 18/12 1924 (HB-møde).
16. Referat findes i DAFs arkiv. Cirkulærer 1925. Delegeretmøde i svovlsyreindustrien 5/3 

1925.
17. DAF protokol 7/8 1925 (eks. HB-møde).
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handling, men stillede sig forstående over for de forbund, der ansøgte om 
sanktion til at opsige deres overenskomster. Dette blev vedtaget med 13 stem
mer mod 2.

Statsminister Th. Stauning havde inden dette møde henvendt sig til DsF, 
hvor han havde talt med næstformanden, Vilh. Nygaard. Stauning havde an
befalet, at overenskomsterne blev forlænget uden ændringer. Denne henven
delse fandt de fleste i forretningsudvalget uheldig. Vilh. Arup, der var dirigent, 
sagde ifølge I.A. Hansens referat, at »Stauning ikke skulle komme her og gri
be ind og lægge et tryk på fagforeningerne fra partiets side.« Vilh. Nygaard og 
I.A. Hansen forsvarede Stauning, men resultatet blev, at Staunings ønske ikke 
blev opfyldt18.

Forholdet mellem de to dele af den socialdemokratiske arbejderbevægelse, 
den politiske del (Socialdemokratisk Forbund og rigsdagsgruppen) og den fag
lige del (DsF), er aldrig blevet gjort til genstand for nogen dybere behandling. 
De to grene arbejdede ofte snævert sammen om mange problemer og var gen
sidigt repræsenteret i hinandens ledelse. Men samarbejdet kunne også let fun
gere tilfredsstillende, da hver gren passede sit eget område. Situationen med en 
socialdemokratisk statsminister var ganske vist ny i 1924, men et klart møn
ster tegner sig alligevel. I 1920 havde Frederik Borgbjerg blandet sig i DsFs 
forhold ved at erklære generalstrejke i Social-Demokraten, hvilket gav anled
ning til kritik fra de faglige lederes side19. I 1924 blandede Stauning sig ved at 
anbefale en uændret overenskomstforlængelse med pristalsregulering.

At dømme efter referaterne fra mødet den 17. oktober havde DsFs for
mand, Carl F. Madsen, været meget tilbageholdende, men også han var imod 
politikernes indblanding. I en privat samtale med I.A. Hansen en måned sene
re sagde den ellers så moderate Madsen, at DsF eventuelt kunne »komme til at 
sige til d’herrer [regeringen-TS], at nu gik vi vore egne veje i fagorganisatio- 
neme, og så måtte politikerne gå deres«20.

Den overenskomstopsigelse, som DsF og DAF havde forberedt, blev imid
lertid ikke aktuel, da Arbejdsgiverforeningen besluttede at opsige alle de over
enskomster, der udløb 1. februar 1925.

18. Der findes tre referater af dette møde:
1. I. A. Hansens dagbog 17/10 1924.
2. DsFs sekretær, Vilh. Christensens referat. DSMFs arkiv. Overenskomstsituationen 

1924-25. Læg: Spørgsmålet om eventuel overenskomstforlængelse juli 1924.
3. DsF protokol 17/10 1924. Denne indeholder intet om Staunings henvendelse.

19. K aarsted (1973), p. 220 og 263.
20. I. A. Hansens dagbog 19/11 1924.
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IL5. Arbejdsgiverforeningens overenskomstopsigelse oktober 1924

DA opsagde den 22. oktober 1924 samtlige overenskomster, der udløb den 1. 
februar 1925 og omfattede ca. 100.000 arbejdere21.

I en ledende artikel i »Arbejdsgiveren« hed det, at opsigelsen ikke skete i 
krigerisk øjemed. DA var blot ikke i stand til på nuværende tidspunkt at dan
ne sig en sikker mening om vilkårene for erhvervslivet i den kommende over
enskomstperiode. Lederen henviste især til den tyske konkurrence22.

Med denne opsigelse havde DA fastholdt den samlede front, og dermed 
havde foreningen lagt op til en generel overenskomstløsning. Hermed ville Ar
bejdsgiverforeningen søge at undgå de direkte reelle forhandlinger mellem un
derorganisationerne, og dette måtte medføre, at Forligsinstitutionen ville blive 
inddraget meget før, end tilfældet ellers ville have været.

Forligsinstitutionens formand fortsatte således efter opsigelsen de forhand
linger, han allerede havde haft siden sommeren 192423.

II.6. Forligsinstitutionens rolle i 1924

I september havde formanden for Forligsinstitutionen, Johs. Dalhoff, bedt om 
en samtale med Langkjær. Dalhoff skulle bl.a. have sagt, at »den politiske le
delse var i høj grad interesseret i, at arbejdsforholdene udviklede sig på en no
genlunde rolig måde«24. Flere samtaler fulgte, og forligsmanden bad om at få 
et skriftligt forslag fra Langkjær.

Den 30. september 1924 sendte Langkjær derfor et forslag til Dalhoff. I 
dette blev nævnt, at et forsøg på at opnå lønforbedringer fra arbejdernes side 
ville blive mødt med stærk modstand. Ved forhandlinger i organisationerne 
havde arbejdsgiverne drøftet, om de nuværende lønninger i det hele taget kun
ne opretholdes. Men da arbejderne ikke godvilligt ville gå med til de ændrin
ger i overenskomsterne, der ville tilfredsstille arbejdsgiverne, havde Langkjær 
personligt overvejet den »mulighed, at begge parter kunne enes om at lade de 
nugældende overenskomster løbe endnu ét år.« Med uændret forstod Lang
kjær uden pristalsregulering. Da en sådan aftale imidlertid kunne støde på sto-

21. Politiken 24/10 1924, p.5.
22. Arbejdsgiveren 1924, p. 337f.
23. Forligsinstitutionen havde siden 1921 bestået af 3 medlemmer. I 1924-25 var Johs. Dal- 

hofF formand. De to andre var Adolph Jensen og Michael Koefoed. -  Dalhoff havde alle
rede i sommeren 1924 haft en privat samtale med I. A. Hansen, hvor forligsmanden hav
de set pessimistisk på de økonomiske fremtidsmuligheder (I. A. Hansens dagbog. Ren
skrevet 19/8 1924)

24. DA FU protokol 10/10 1924, p. 474.



78 Tom Sinding

re vanskeligheder på grund af den herskende usikkerhed, ville Langkjær fore
slå, at de nugældende overenskomsters opsigelsesfrist suspenderedes25.

På en meget forsigtig måde foreslog Arbejdsgiverforeningens formand en 
uændret overenskomstforlængelse uden pristalsregulering, samtidig med at 
han fastholdt den samlede løsning.

Det ser ikke ud til, at DsF er blevet præsenteret for Langkjærs forslag, og 
forslaget er aldrig blevet offentliggjort. Det blev derimod et forslag, som for
ligsmanden den 10. november 1924 fortroligt sendte til formændene for ho
vedorganisationerne.

I dette nævnte Dalhoff, at man fra alle sider stod usikkert over for udviklin
gen i de økonomiske forhold bl.a. på grund af konkurrence fra udlandet. Pris
niveauet var ganske vist stigende, men de bestræbelser, der var i gang for at 
stabilisere kronen, måtte bevirke stilstand eller nedgang i prisbevægelsen. Der
for foreslog forligsmanden, at overenskomsterne skulle løbe uændret videre et 
år fra deres udløbstid.

Dalhoffs forslag lignede Langkjærs af den 30. september, og forligsmanden 
havde brugt de samme argumenter som Arbejdsgiverforeningens formand. 
Endvidere havde Dalhoff -  foruden at foreslå samme løsning -  betonet den 
samlede, generelle ordning.

Langkjær svarede da også positivt den 18. november, men gjorde samtidig 
opmærksom på, at en uændret forlængelse var det længste, DA kunne stræk
ke sig. Endelig ville Langkjær forudsætte, at der blev tale om en generel ord
ning26.

DsFs svar var meget skarpt. Den 20. november 1924 sendte Carl F. Mad
sen et brev til forligsmanden, hvori han beklagede, at denne i sin indledning 
havde fremsat en række betragtninger, der ofte blev fremsat fra arbejdsgiver
side for at forhindre arbejderne i at forbedre deres kår. Skrivelsen burde ikke 
være sendt til Langkjær, idet arbejdsgiverne nu kunne gentage forligsmandens 
synspunkter. Carl F. Madsen måtte derfor henstille til Forligsinstitutionen »på 
den ene eller anden måde at afsvække det uheldige i, at Arbejdsgiverforenin
gens formand gennem skrivelsen er gjort bekendt med Forligsinstitutionens 
synspunkter«27.

Dalhoff svarede Carl F. Madsen den 27. november, at en løsning nu måtte 
søges en anden vej, end han oprindelig havde tænkt sig. Endelig henstillede 
forligsmanden, at sagen ikke blev gjort til genstand for videre omtale28. Denne

25. DAs arkiv. Overenskomstforhandlinger og konflikter. Hovedforhandlinger 1925. Læg: 
Indledning til overenskomstforhandlingerne 1925.

26. Arbejdsgiveren 1925, p. 230.
27. Arbejderen 1925-26, p.3-4.
28. DsFs arkiv. Den faglige situation i foråret 1925. Lockouten. Sag nr. 258 i. Læg A 1.
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henstilling blev dog ikke fulgt, da brevene blev offentliggjort i deres helhed ef
ter konfliktens afslutning som et led i diskussionen om, hvis skylden havde væ
ret29.

Når DsF fandt Johs. Dalhoffs brev uheldigt, skyldtes det naturligvis skri
velsens reelle indhold. Parterne kunne imidlertid også være overrasket over 
henvendelsen, da det var første gang, en forligsmand havde fremsat betragt
ninger af økonomisk art angående fremtidsudsigterne30. Det vides ikke, hvor
for Dalhoff havde fremsat disse betragtninger. Skrivelsen ligger ganske vist i 
forlængelse af de ønsker, Stauning havde fremsat i oktober over for DsF, men 
regeringen ser ikke ud til at have været orienteret om skrivelsen. På et møde 
mellem ministeriet og DsF den 24. januar 1925 udtalte Stauning, at »Forligs
mandens henvendelse var regeringen ganske ukendt«31.

Før de faglige forhandlinger skulle starte, måtte DsFs ledere altså konsta
tere, at forligsmandens opfattelse af den økonomiske situation var i overens
stemmelse med arbejdsgivernes, og at den socialdemokratiske regering var 
yderst interesseret i at undgå en konflikt.

II.7. Dansk Arbejdsmandsforbunds begyndende forhandlinger

I slutningen af 1924 holdt begge hovedorganisationer sig passive. Arbejdsgi
verne fordi de ville undgå direkte forhandlinger mellem underorganisationer
ne, og DsF formodentlig på grund af Staunings og forligsmandens henvendel
se. Perioden omkring årsskiftet er med rette blevet karakteriseret som et »død
vande«32, og det lykkedes kun for Arbejdsmandsforbundet at komme i for
handlinger med arbejdsgiverne i to industrigrene, olieindustrien og jernindu
strien.

Forhandlingerne i olieindustrien kom endda kun i stand, fordi socialmini
ster Borbjerg i november ophævede en over 10 år gammel dispensation fra 
forbudet mod at udføre helligdagsarbejde på nogle olie- og sojakagefabrikker. 
Borgbjerg erklærede sig dog villig til at tage spørgsmålet op til overvejelse, når 
der var fremskaffet et overenskomstgrundlag mellem arbejdere og arbejdsgi-

29. Offentliggørelsen fandt sted i juni 1925. Se note 26 og 27.
30. Arbejdskommisionen af 1925. Bind I. 1926, p. 54.
31. Steinckes dagbog 24/1 1925.
32. Andersen (1976), p.47. Torben P. Andersen undrer sig over, at arbejderne efter Dalhoffs 

skrivelse ikke satte fart i situationen ved at varsle strejker. Dette bygger imidlertid på en 
misforståelse af de faglige forhold. Overenskomsterne udløb i almindelighed først den 1. 
februar 1925, og da en strejke blot skulle varsles i to omgange med 7 dages mellemrum, 
var varsler ikke relevante før tidligst midt i januar måned.
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vere33. En række forhandlinger mellem fabrikanterne og DAF endte den 28. 
november uden resultat, idet DAF ønskede forbedringer i den gældende onzt- 
enskomst, medens arbejdsgiverne kun ville forhandle om helligdagsarbejdet34.

DAFs protokol omtaler intet om forbundets taktik i denne forbindelse, men 
det virker, som om forbundet med forhandlingerne i olieindustrien havde for
søgt at bryde DAs sammenkædningstaktik. At DAF havde grebet den chan
ce, der opstod i olieindustrien, kan en tale af Langkjær på et nordisk arbejds
givermøde i Oslo i august 1925 illustrere. Langkjær udtalte, at

»man ville (med) et angreb på virksomheder, hvor store interesser stod på spil, me
dens arbejdslønnen kun havde forholdsvis mindre betydning, tiltvinge sig en lønforhø
jelse, der kunne angive retningen for de forestående overenskomstforhandlinger«35.

Arbejdsgiverforeningen så imidlertid faren ved at give lønforhøjelser. Hvis 
man gjorde indrømmelser på et punkt, ville en række andre krav følge efter36.

Selv om forholdene i olieindustrien skabte interne problemer i DA, lykke
des det ikke for DAF at gennembryde arbejdsgivernes »Sammenkædnings- 
mur«37, og spørgsmålet om olieindustriens søndagsarbejde blev først løst me
get senere ved det forligsmandsforslag, der afsluttede konflikten.

I modsætning til forhandlingerne i olieindustrien blev forhandlingerne i jern
industrien meget hårde og langvarige, og denne industri kom senere til at stå 
som arnestedet for storkonflikten.

DAF havde udarbejdet et forslag på grundlag af delegeretmødernes ved
tagne krav, og dette blev sendt til Sammenslutningen den 6. december. For
bundet gjorde opmærksom på, at forslaget kun var et forhandlingsgrundlag. 
Det indeholdt bl.a. et krav om en lønforhøjelse af minimallønnen på 22 øre. 
Sammenslutningen sendte et modforslag til DAF sidst på måneden. Dette in
deholdt en nedsættelse af samtlige lønninger med 10 øre pr. time og en ned
sættelse på 10 pct. af alle akkordpriser. Sammenslutningen ville endvidere 
også tage hensyn til kronens forventede stigende værdi, idet der var ønsket en 
regulering nedad pr. 1. juli 1925 i samme forhold, som kronekursen måtte

33. Beretningen fra Arbejdsrådet for tiden 1. oktober 1924 til 30. september 1925. 1926, p. 7- 
8.

34. DAs beretning 1924-25, p. 8-9.
35. Det nordiske arbeidsgivermøte, p. 33.
36. Politiken 6/1 1925, p. 10.
37. Det var dog nær lykkedes for DAF, idet olieindustrien gerne ville betale for at få fred. Det

te havde fået Langkjær til at overveje, om den fastlagte linje skulle fraviges, men han ville 
dog fastholde taktikken. (DA FU protokol 9/1 1925, p. 2-5.)
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være steget over for dollaren38. Hermed blev regeringens valutaordning for 
første gang direkte inddraget i overenskomstforhandlingerne39.

Den 8. januar 1925 kom en forhandling mellem DAF og Sammenslutnin
gen endelig i stand. Mødet endte resultatløst, og parterne aftalte ikke noget nyt 
møde40.

Da de faglærtes forhandlinger også brød sammen i januar måned, og da 
samtlige overenskomster, der udløb i foråret 1925, var blevet opsagt41, ønske
de regeringen et møde med DsF.

II.8. Møde- og forhandlingsaktiviteten og første varsler 1925

Som ønsket blev regeringen orienteret af DsFs forretningsudvalg. Dette skete 
på et møde den 24. januar 1925. Af alle tre kendte referater fremgår, at pris
tallet var genstand for debat. Carl F. Madsen og I.A. Hansen var villige til at 
følge pristallet med en mindre forhøjelse til de lavestlønnede. Lyngsie ville dog 
ikke nøjes med dette. Han så ganske vist pessimistisk på hele situationen, men 
sagde alligevel -  ifølge justitsminister K.K. Steinckes referat -  at DAF ikke 
engang kunne klare sig med pristallet, »men må have et relativt løntillæg«.

Stauning gjorde -  stadig ifølge Steinckes referat -  opmærksom på, at man
ge industrier var vanskeligt stillet, og bemærkede endvidere, at de politiske 
problemer ville blive større for regeringen under en konfliktsituation.

Der blev ikke taget nogen beslutning på mødet42, men Staunings udtalelse 
viser klart, at regeringen var nervøs for en evt. konflikt. Der var dog ikke på 
dette tidspunkt nogen uenighed i arbejderbevægelsen. Lyngsies krav om tillæg 
til de lavest lønnede skal ses i den sammenhæng, at det var disse, der havde 
lidt mest ved lønreduktionerne i begyndelsen af 1920’erne.

På trods af regeringens nervøsitet begyndte forskellige mindre fagforbund i 
den følgende tid at sende strejkevarsler, men DsF havde stadig ikke travlt, og 
Carl F. Madsen forsøgte at holde igen med varslerne43.

38. Forslagene findes i DAs arkiv. Overenskomstforhandlinger og konflikter. Overenskomst- 
sager. Foreninger og enkeltvirksomheder. Foreninger 1899-1928. Pakke nr. 98. Læg: 
Jernindustriens Sammenslutning og Dansk Arbejdsmandsforbund. Overenskomstfor
handlinger 1925.

39. Valutaloven blev vedtaget den 20. december 1924 og lagde op til en langsomt stigende 
kronekurs. (Soc-Dem 13/1 1925, p.4.)

40. Sammenslutningens protokol 8/1 1925, p. 17.
41. Sammenslutningens protokol 15/1 og 26/1 1925, p. 25-32 og 61-62. Nationaltidende 

(morgen) 10/1 1925.
42. Kr. Bordings dagbog 24/1 1925, p. 65. Bording skriver fejlagtigt den 23. januar. -  I. A. 

Hansens dagbog 24/1 1925. -  Steinckes dagbog 24/1 1925.
43. DsF protokol 26/1 1925.
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Arbejdsgiverforeningen holdt sig også stadig passiv. Da priserne fortsat var 
stigende, var det en fordel for arbejdsgiverne at betale efter de gamle overens
komster. Overenskomstforholdet skulle fortsætte uforandret efter den 1. fe
bruar, indtil der enten var opnået en ny overenskomst, eller en af parterne hav
de frigjort sig fra den gamle ved strejke- eller lockoutvarsler44. Da kun få over
enskomster indeholdt en februarregulering, var de enkelte arbejdsgivere fri for 
at betale med hensyn til det forventede stigende pristal.

Den 9. februar 1925 blev pristallet offentliggjort. Det var steget fra 214 til 
221 points45. Med dette i baghånden kunne DsFs repræsentanter den næste 
dag gå til hovedorganisationernes første møde i Arbejdsgiverforeningens lo
kaler, men som ventet førte mødet ikke til noget resultat46.

Efter dette møde kunne DsF ikke fortsætte sin passive linje, da arbejderne 
ikke fik dækning for den stigende dyrtid. Dagen efter, den 11. februar, blev der 
givet de organisationer, der ønskede det, sanktion til at fremsende strejkevar
sler47. I den følgende tid sendte en række forbund således en del 1.-varsler.

Forligsinstitutionen greb imidlertid ind. En strejke over for herreklædefa- 
brikanterne blev udsat, og hovedorganisationerne blev indkaldt til et møde den 
17. februar48. Ved hjælp af Forligsinstitutionen blev der sluttet forlig i et par 
mindre fag, og i begge tilfælde fik arbejderne dækning for dyrtiden49.

Imidlertid var opmærksomheden forsvundet fra de mindre fag, da DAF var 
begyndt at røre på sig.

IL9. Dansk Arbejdsmandsforbunds 1 -strejkevarsel

DAF havde indtaget en passiv holdning, siden forhandlingerne med Sammen
slutningen var blevet sprængt i begyndelse af januar. Først efter hovedorgani
sationernes møde den 10. februar fandt Lyngsie -  ligesom resten af DsFs for
retningsudvalg -  at der ikke var nogen grund til at holde igen med varslerne50.

Den 23. februar sendte Arbejdsmandsforbundet et 1.-strejkevarsel til Ar
bejdsgiverforeningen. I varslet argumenterede forbundet med, at det havde væ
ret svært at komme i forhandlinger med arbejdsgiverne. Af de 9 landsoverens-

44. Arbejdsgiveren 1925, p. 32.
45. Soc-Dem 10/2 1925, p.l.
46. BTM 11/2 1925, p. 1. -  I. A. Hansens dagbog 10/2 1925. -  Torben P. Andersen (p. 48) 

skriver fejlagtigt, at mødet fandt sted i Forligsinstitutionen. Denne var endnu ikke direkte 
indblandet.

47. DsF protokol 11/2 1925.
48. BTM 13/2 1925, p. 3.
49. Arbejderen 1924-25, p. 267-68.

Soc-Dem 4/3 1925, p. 1.
50. DAF protokol 16/2 1925 (eks. FU-møde).
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komster havde der kun været forhandlinger om nogle enkelte, og i alle tilfælde 
havde arbejdsgiverne kun villet forhandle om forringelser i arbejdsvilkårene. 
DAFs medlemmer og især de lavestlønnede ville kræve forbedringer ud over 
pristallet. Derfor sendte forbundet et første almindeligt varsel med særlig hen
blik på olie-, margarine-, cement-, sukker-, jern- og metalindustrien, endvidere 
på svovlsyre- og superfosfatindustrien samt en række lokale virksomheder51.

Med dette varsel var der sket en ændring af situationen. Muligheden for en 
større konflikt var nu til stede, og pressen begyndte da også indgående at skri
ve om overenskomstforholdene.

Den 25. februar sendte DA et omfattende almindeligt 1. lockoutvarsel til 
DsF52, og hermed var foreningens nølertaktik slut, og på grund af varslets om
fang måtte forligsmændenes indgriben kunne forventes. Hermed havde DA 
gjort sit til at skabe en generel ordning.

IL10. Forligsinstitutionens indgriben og mæglingsforslag

I slutningen af februar begyndte Forligsinstitutionen for alvor sine sonderin
ger, og en række mindre strejker blev udsat53.

Den 3. marts udsendte DAF sit 2.-strejkevarsel. Varslet omfattede de om
råder, der allerede var nævnt i det første. I det 2.-var sei var der tilføjet en be
stemmelse om, at strejken også skulle gælde »al kørsel og anden transport af 
varer eller materialer til eller fra de af vort varsel omfattende arbejdsgivere54.« 
Forbundet havde altså ikke varslet en generel transportstrejke.

Til stor forbavselse for Lyngsie55 svarede DA den 4. marts med et 2.-lock- 
outvarsel, der kun -  med visse mindre undtagelser -  omfattede de organisere
de arbejdere i jernindustrien. Denne industri var nok den gren, der bedst kun
ne klare en konflikt, og samtidig var det nødvendigt for arbejdsgiverne at få de 
faglærte lockoutet under en arbejdsmandsstrejke, idet disse ellers ville kunne 
hæve arbejdsløshedsunderstøttelse.

Da Arbejdsgiverforeningen med dette varsel havde »brugt« sit 1.-varsel af 
den 25. februar, var foreningen nødt til at udsende et nyt almindeligt l.-varsel

51. Arbejdsgiveren 1925, p. 69-70.
52. Dette varsel var ikke en direkte følge af DAFs varsel, idet lockoutvarslet reelt var beslut

tet den 20. februar. Når DA besluttede at fravige den passive linje, skyldtes det en frygt 
for, at DsF og DAF ved at forhandle med enkelte organisationer kunne pille den samlede 
front i stykker (DA FU protokol 20/2 1925, p. 99).

53. DsFs arkiv. Sag 258i. Læg A. 4. Brev fra Dalhoff 3/3-1925.
54. Arbejdsmændenes Fagblad 1924-25, p. 268.
55. DAF protokol 10/3 1925 (eks. FU-møde)
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(2. serie). Dette skete den 7. marts56. Dagen før havde Dalhoff bedt de to ho
vedorganisationer om at udsætte de varslede konflikter, hvilket skete57.

Efter en række intense forhandlinger stillede de tre forligsmænd mæglings
forslag i skotøjs-, tekstil- og træindustrien, medens de i arbejdsmandsstriden 
nøjedes med at rette en »henstilling«. I tilfælde af en forkastelse kunne en kon
flikt for DAFs vedkommende træde i kraft onsdag den 18. marts ved arbejds
tids ophør.

De 4 forslag for de tre mindre fag58 indeholdt alle en 3pct.s forhøjelse -  sva
rende til pristallets stigning -  til de gældende lønninger. Overenskomsterne for 
skotøjs- og træindustrien skulle være to-årige og indeholdt en automatisk dyr
tidsregulering 2 gange om året, for så vidt ændringerne i pristallet var på over 
6 points. Tekstilindustriens to forslag indeholdt ingen automatiske regulerin
ger, men overenskomsterne skulle til gengæld kun være af ét års varighed.

I henstillingen, der skulle besvares senest den 17. marts, skrev forligsmæn- 
dene, at de ikke på pågældende tidspunkt kunne foretage en egentlig mægling, 
da der kun i ringe udstrækning »har været ført realitetsforhandlinger.« Dette 
blev betragtet som en mild »næse« til arbejdsgiverne.

Derfor nøjedes forligsmændene med at henstille, at der kom forhandlinger i 
stand, og at disse skulle afsluttes senest 14 dage efter, at henstillingen var ble
vet vedtaget. Forhandlingerne skulle føres på følgende grundlag:

»at jernindustriens lønninger forbliver uforandrede,
at lønningerne i de øvrige fag forhøjes med 3 pct. efter de hidtil almindeligt anvend

te regler for reguleringerne,
at der i de enkelte fag med særlig lave lønninger . . .  udover forannævnte regulering 

kan foretages en forhøjelse af lønningerne med 2 øre pr. time, ligesom der kan fo
retages reguleringer af enkelte satser, der under de generelle lønordninger er bragt 
ud af deres tidligere niveau.«

I øvrigt skulle forhandlingerne føres på et frit grundlag, og forligsmændene 
henstillede desuden, at der blev gennemført en automatisk dyrtidsregulering li
gesom i skotøjs- og træindustrien. I arbejdsmandsstriden skulle parterne dog 
kun overveje, om overenskomsten skulle være to-årig59.

Bortset fra arbejdsmændene i jernindustrien havde forligsmændene givet ar
bejderne det generelle tillæg på 3 pct., som pristallet var steget. Kun jernindu
strien havde, som ønsket af arbejdsgiverne, fået status quo.

56. Arbejdsgiveren 1925, p. 90.
57. Soc-Dem 10/3 1925, p. 3.

Arbejderen 1924-25, p. 279.
58. Der var i alt fire forslag, da et af fagforbundene havde overenskomst med to arbejdsgiver

organisationer.
59. Arbejderen 1924-25, p. 283-86.
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Langkjær var ikke utilfreds med forslaget60, men der var dog i DAs forret
ningsudvalg nogen uenighed om henstillingen. A. Andersen formulerede det 
således, at det var kedeligt, at arbejdsgiverne så ofte havde nævnt ordet re
duktioner, at de selv var begyndt at tro på, at sådanne havde været berettige
de61. Foreningens hovedbestyrelse vedtog henstillingen den 17. marts med 37 
stemmer mod 862. Et vigtigt argument var, at Langkjær havde oplyst, at DAF 
allerede havde vedtaget63.

Men DAF havde ikke vedtaget henstillingen. Lyngsie var ganske vist på 
forbundets hovedbestyrelsesmøde søndag den 15. marts positivt indstillet over 
for forslaget. Han kunne godt tænke sig at tiltræde henstillingen, men kunne 
dog ikke gå med til, at jernindustriens arbejdere intet tillæg skulle have. På 
Lyngsies forslag blev der først stemt om henstillingen i den foreliggende form. 
Den blev enstemmigt forkastet. Dernæst stemte forsamlingen om forslaget, 
når jernindustriens særstilling var undtaget. 11 stemmer var for en vedtagelse, 
5 imod. Efter en længere diskussion om hovedbestyrelsens kompetence blev 
det vedtaget at afholde en kongres og at lade denne indkalde så hurtigt som 
muligt. Endelig blev det besluttet, »at hovedbestyrelsens her tagne stilling ikke 
under nogen form må publiceres før kongressen«64.

DAFs svar blev sendt i et brev til Forligsinstitutionen tirsdag den 17. marts. 
Ikke helt i overensstemmelse med sandheden hed det, at henstillingen »har væ
ret behandlet af vor forbundsledelse ved indgående drøftelse dels søndag den 
15. ds. og efter indhentede oplysninger, dels ved senere møder«. DAF bekla
gede, at forbundet ikke kunne tilslutte sig henstillingen i sin helhed, men hvis 
DA havde vedtaget forslaget, var DAF villig til at udsætte strejkerne og fore
lægge sagen for en kongres. Denne beslutning var som bekendt allerede ved
taget om søndagen.

Forligsinstitutionen henvendte sig derpå til DA for at spørge, om arbejdsgi
verne ville afvente en kongresbeslutning.

Disse besluttede imidlertid enstemmigt i forretningsudvalget at afvise Lyng
sies forslag65. Langkjær følte sig snigløbet. Han omtalte, at Lyngsie flere gan
ge havde henvendt sig til Arbejdsgiverforeningens kontor for at få svar på, om 
sagerne skulle ekspederes eller ej66. Langkjær sagde til Berlingske Tidende 
(morgen) den 18. marts, at Lyngsie allerede om søndagen havde sagt, at DAF

60. Fortroligt brev fra Langkjær til formanden for den svenske arbejdsgiverforening, Hjal
mar von Sydow, af 16/3 1925. DAs arkiv. Overenskomstforhandlinger og konflikter. Ho
vedforhandlinger 1925. Læg: DA og DsF.

61. DA FU protokol 17/3 1925, p. 172ff.
62. DA HB protokol 17/3 1925, p. 159.
63. Brev fra Langkjær til von Sydow af 19/3 1925. (som note 61).
64. DAF protokol 15/3 1925 (eks. HB-møde).
65. Arbejderen 1924-25, p. 286.
66. DA FU protokol 17/3 1925, p. 189. Møde kl. 17.
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havde vedtaget forliget. Dette dementerede Lyngsie i et langt læserbrev i Soci- 
al-Demokraten dagen efter. Når han om tirsdagen havde ringet til DA, var det 
for at høre, om foreningen kunne fremskynde sit svar og dermed undgå, at det 
blev sent om aftenen, inden der blev givet besked om konfliktens evt. afblæs
ning.

Da DAF allerede havde taget beslutning søndag den 15. marts, er det sand
synligt, at Lyngsie havde forsøgt at påvirke arbejdsgiverne til at vedtage hen
stillingen. Kun hvis DA havde vedtaget den, ville Dansk Arbejdsmandsfor
bunds kongres blive aktuel, hvilket Lyngsie også gjorde opmærksom på ved 
DsFs repræsentantskabsmøde den 26. marts67.

IL11. Regeringens mæglingsforsøg

Efter at mæglingsforslaget var faldet, skulle konflikten træde i kraft onsdag 
den 18. marts ved normal arbejdstids ophør. På et statsrådsmøde onsdag for
middag havde kong Christian X. bedt Stauning om at mægle mellem parter
ne. Kl. 14 havde Stauning og Borgbjerg en konference med Langkjær, der på 
statsministerens opfordring ikke ville udsætte den varslede lockout, indtil DAF 
kunne afholde en kongres. Men arbejdsgiverne ville stå ved henstillingen, hvis 
DAF ville vedtage den. Langkjær lovede dog at tale med sine kolleger om sa
gen. Derpå havde de to ministre en sammenkomst med Carl F. Madsen, Vilh. 
Nygaard og Lyngsie. Disse erklærede, at en kongres var nødvendig. Lidt før 
kl. 18 mødtes Stauning og Borgbjerg atter med repræsentanter for de to ho
vedorganisationer. Stauning sagde, at DAF ville forkorte fristen for indkaldel
se til kongressen, men Langkjær fastholdt sit afslag. Mødet blev hævet, og 
konflikten kunne begynde68.

I den borgerlige presse var der ingen begejstring for mæglingsforsøget. Kø
benhavn ankede bl.a. over, at Stauning forsøgte at dække sig bag kongen69. 
Staunings og Borgbjergs mægling kan heller ikke siges at være »neutral« i tra
ditional forstand. DAF blev ikke bedt om at vedtage henstillingen, og hele for
søget var centreret om at få DA til at give en frist.

Forligsmændene var ikke orienteret om regeringens bestræbelser. En af for- 
ligsmændene, Adolph Jensen, fortæller i sine erindringer, at da de hørte, at re-

67. DsF protokol 26/3 1925. Repræsentantskabsmøde, p. 357.
68. Soc-Dem 19/3 1925, p. 1.
69. København 19/3 1925, p. 5. Da statsrådsprotokollerne ikke er tilgængelige, vides det na

turligvis ikke, hvad kongen havde sagt på mødet. Social-Demokraten påstod, at Chr. X 
skulle have bedt Stauning om at sørge for, at DA ville give DAF den nødvendige frist 
(19/3 1925, p.l.). Men kongen havde nok blot bedt Stauning om at hindre konfliktens ud
brud (Steinckes dagbog 18/3 1925), hvilket Langkjær også »har fået bekræftet fra anden 
side«. (DA HB protokol 20/3 1925, 164).
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geringen havde forsøgt at gribe ind, »begærede vi øjeblikkelig at blive løst fra 
vort hverv, idet vi gjorde gældende, at det alene måtte tilkomme forligsmæn- 
dene at skønne over det rette tidspunkt og formen for eventuel indgriben«. Da 
Borgbjerg imidlertid i en officiel udtalelse tog afstand fra det, der var passeret, 
trak forligsmændene deres afskedsbegæring tilbage70.

Adolph Jensen henviser hermed til den erklæring, Borgbjerg udsendte den
19. marts. Fra denne skal følgende citeres:

»En indgriben af udenforstående er ikke alene stridende mod de forudsætninger, der 
ligger til grund for Forligsinstitutionen, men ville indebære en fare for, at institutio
nens virksomhed i fremtiden kunne blive virkningsløs eller i bedste fald i højeste grad 
vanskeliggjort.«

Borgbjerg mente dog, at regeringens indgriben ikke var en mægling i selve 
stridens realiteter, men kun et forsøg på at hindre dens åbne udbrud. Mulige 
krav til regeringen om mægling kunne ikke imødekommes71.

Onsdag aften den 18. marts trådte de varslede strejker og den varslede lock
out i kraft. En konflikt, som pressen skønnede ville omfatte ca. 50.000 mand, 
var startet72.

III. DEN BEGRÆNSEDE KONFLIKT

(18. marts -  ca. 21. april 1925)

III.1. Parternes overvejelser og nye varsler

I dagene fra den 19. til den 21. marts blev resultatet af afstemningerne om de 4 
andre forslag offentliggjort. I ingen af tilfældene havde begge parter vedtaget 
mæglingsforslagene, og fagene gled i løbet af ugen ud i konflikten1.

Efter konfliktens udbrud var det nødvendigt for parterne at opnå de taktisk 
bedste positioner. Det var nødvendigt for arbejdsgiverne, der havde vedtaget 
henstillingen, at vise, at denne var det yderste, de kunne strække sig til. Den
20. marts holdt Arbejdsgiverforeningen ekstraordinær generalforsamling, og 
med 479 stemmer mod 3 blev der vedtaget en resolution, der bl.a. overdrog til

70. Adolph Jensen (1946), p. 206-07.
71. Arbejdsgiveren 1925, p. 104.
72. Det skønnede tal er imidlertid for højt, idet den begrænsede konflikt kun omfattede ca. 

35.000 arbejdere. (Håndskreven oversigt. DsFs arkiv. Sag 258j. Læg: Indberetninger fra 
forbundene).

Kapitel III.
1. Arbejdsgiveren 1925, p. 104-105.
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hovedbestyrelsen at udstede et 2.-varsel. Om aftenen sendte DA derfor et me
get omfattende andet lockoutvarsel (2. serie) til DsF. Arbejdsgivernes fagblad 
skønnede, at den samlede konflikt således kunne komme op på ca. 100.000 ar
bejdere2.

DsFs forretningsudvalg holdt møde den 23. marts. Foruden at indkalde re
præsentantskabet til torsdag den 26. marts vedtog forretningsudvalget at afgi
ve et almindeligt 1.-varsel om sympatistrejke. Repræsentantskabet skulle fast
lægge omfanget af det 2.-varsel3.

Samme dag og dagen efter, den 24. marts, holdt DAF hovedbestyrelses
møde. Hovedbestyrelsen skulle diskutere, hvilke områder Arbejdsmandsfor
bundet ønskede medtaget i DsFs 2.-varsel. Lyngsie var meget forsigtig. Han 
ville undgå en udvidelse af konflikten fra DAFs side, da det ville betyde, at for
bundet fik færre arbejdere til at betale understøttelsen. Han ville ikke anbefale 
en almindelig transportarbejderstrejke, men mente blot, at transporten skulle 
standses over for de arbejdspladser, hvor der var eller måtte blive etableret 
konflikt. Som alle andre på mødet ville han undtage landbrugseksporten, og 
Lyngsies henstillinger blev da også fulgt.

På mødet advarede et enkelt medlem, Niels Rasmussen, mod, at regeringen 
fik indflydelse på forbundenes forhandlinger4. Dette skyldtes, at Lyngsie om 
formiddagen den 24. havde været til møde med regeringen og DsF.

III2 . Mødet mellem regeringen og DsF den 24. marts 1925

Kl. 9 om formiddagen den 24. marts mødtes regeringen og DsFs forretnings
udvalg. Stauning, der havde ønsket at blive orienteret, indledte med en meget 
forsigtig tale, hvori han berørte spørgsmålet, om regeringen skulle blive eller 
via en politisk konflikt træde tilbage. Han ville anbefale, at arbejderne blev i 
defensiven og henviste til de valutamæssige forhold. Lyngsie erklærede sig enig 
i Staunings betragtninger, men gjorde samtidig opmærksom på, at der var to 
parter i konflikten. DAF kunne dog ikke slutte på selve pristallet, selv om 
mange fag kunne gøre det. Lyngsie mente desuden, at det var farligt allerede 
nu at erklære sig for pristallet alene.

Landbrugsminister Kr. Bording sagde under mødet, at arbejderne ikke bur
de ramme en tredje part, landbruget. Hertil svarede Lyngsie, at forbundene 
»så vidt det overhovedet er gørligt, må fortsætte landbrugseksporten. Vi kan 
heller ikke stoppe den«5.

2. Arbejdsgiveren 1925, p. 107-111.
3. Arbejderen 1924-25, p. 295.
4. DAF protokol 23-24/3 1925 (eks. HB-møde).
5. Citat fra Hauges referat. Lyngsie må her have tænkt på, at landbrugseksproten i 1920 og 

1922 blev forsøgt opretholdt af skruebrækkere.
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Lyngsie udtalte endvidere, at bestræbelserne burde rettes mod at få ar
bejdsgiverne til at forandre deres standpunkt. Hertil svarede Stauning -  vel lidt 
bebrejdende -  at DA jo havde vedtaget henstillingen. Stauning takkede i øv
rigt for de faldne udtalelser og håbede, at DsF ved udstedelsen af sympativar
slet »ikke rammer statens og visse almene interesser, som eksporten«6.

Regeringens frygt for en konflikt hang ikke kun sammen med valuta
spørgsmålet. I de tilfælde, hvor arbejdsgiverne forsøgte at få strejkeramt ar
bejde udført af skruebrækkere, kunne der opstå uroligheder, og det måtte være 
ubehageligt for en socialdemokratisk regering, hvis der blev sat politi ind mod 
organiserede arbejdere.

Men en anden og mere væsentlig grund til regeringens nervøsitet var de par
lamentariske forhold. Socialdemokratiets hensigt med at overtage regerings
magten var at vise, at partiet kunne administrere. I Landstinget havde regerin
gen et flertal bestående af Venstre og Det konservative Folkeparti imod sig, og 
i Folketinget var regeringen afhængig af støtte fra Det radikale Venstre. De ra
dikale var principielt tilhængere af tvungen voldgift og havde under konflikten 
i 1922 stillet forslag om dette i Folketinget. Socialdemokratiet var -  ligesom 
Venstre og Det konservative Folkeparti -  imod tvungen voldgift, og hvis et 
forslag herom blev stillet i Tinget, ville det falde. Men samtidig ville det ændre 
ministeriets forhold til sit støtteparti.

Regeringen skulle altså tage hensyn til de radikale, men omvendt tog dette 
parti også hensyn til regeringen. Den 19. marts besluttede Rigsdagsgruppen 
nemlig at udskyde et forslag om voldgift indtil videre. P. Munch udtalte på 
gruppemødet, at et sådant forslag kun måtte fremkomme efter forudgående 
forhandling med regeringen7.

Der blev ikke taget nogen beslutning, og der blev intet offentliggjort fra mø
det mellem ministeriet og DsF. Borgbjerg sagde til Berlingske Tidende, at mø
det var af privat karakter, og at man bare havde drukket en kop kaffe8.

Hermed kunne DsFs repræsentantskabsmøde begynde.

II1.3. DsFs repræsentantskabsmøde og møderne i Forligsinstitutionen marts 
1925

DsFs repræsentantskabsmøde åbnedes tordag den 26. marts og blev efter den 
første dags forhandlinger -  formodentlig til stor overraskelse for mange delta
gere -  først genoptaget næste dag kl. 14. På det genoptagne møde forklarede

6. Citat fra Hauges referat. Fra mødet findes tre referater, nemlig Bordings i dagbogen, p. 
73-74, indenrigsminister C. N. Hauges i Staunings arkiv og I. A. Hansens i dagbogen.

7. Det radikale Venstres arkiv. Forhandlingsprotokol for rigsdagsgruppen 19/3 1925.
8. BTM 25/3-1925, p. 1-2.
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Carl F. Madsen, hvorfor mødet først var blevet sat til om eftermiddagen. Re
præsentanter for forretningsudvalget havde været indkaldt til møde i Forligs
institutionen om formiddagen. De tre forligsmænd havde ønsket at undersøge 
mulighederne for at udsætte konfliktens udvidelse, der skulle starte den 28. 
marts om aftenen. Forhandlingerne var blevet afbrudt kl. 13.30 og skulle gen
optages kl. 16. Derfor mente Carl F. Madsen, at repræsentantskabet skulle bli
ve inde, og mødet blev derpå hævet9.

De genoptagne forhandlinger i Forligsinstitutionen fandt sted fra fredag den 
27. marts kl. 16 til lørdag morgen kl. 3.3O10. Der findes som sædvanlig ingen 
referater af Forligsinstitutionens forhandlinger, men ifølge Langkjær havde 
Johs. Dalhoff været i en lidt ophidset tilstand om eftermiddagen og havde bedt 
arbejdsgiverne om et positivt forslag, hvilket var blevet efterkommet11.

Ud på morgenen fremsatte forligsmændene en ny »henstilling« eller »an
modning« til parterne. I denne blev foreslået, at samtlige jernindustriens over
enskomster skulle tages op til »samlet behandling på frit grundlag«, at samtli
ge andre ikke fornyede overenskomster skulle tages op til forhandling på 
grundlag af henstillingen til DAF af 14. marts, og at de resterende uoverens
stemmelser skulle indberettes til hovedorganisationerne senest den 6. april. 
Endvidere bad forligsmændene parterne om at undlade at iværksætte de vars
lede konflikter12.

Henstillingen af 27. marts var sammenlignet med henstillingen af 14. marts 
til fordel for fagbevægelsen. Kravet om status quo til jernindustrien var opgi
vet. De øvrige overenskomster skulle have en forhøjelse på 3 pct. til de laveste 
lønninger og dyrtidsregulering for hver gang, pristallet blev ændret 6 points.

Det var derfor ingen overraskelse, at Dansk Arbejdsgiverforenings forret
ningsudvalg ikke kunne tiltræde henstillingen13. Arbejdsgiverne var især util
fredse med forhandlingsfristerne. I efteråret 1924 kunne DA regne med at 
være i overensstemmelse med Forligsinstitutionen, men med henstillingen af 
27. marts var arbejdsgivernes syn på forligsmændene ændret. Langkjær hav
de et levende indtryk af, at forligsmændene arbejdede under pres fra DsF og 
regeringen. Den foregående dag havde han for første gang følt, at Forligsinsti
tutionen var placeret på den anden side. Foruden at afvise henstillingen ved
tog forretningsudvalget at sende det forslag, som forligsmændene havde fået 
dagen forinden, til DsF. Desuden blev det nu officielt sendt til Forligsinstitu
tionen14.

9. DsF protokol. Repræsentantskabsmøde 26.-27. marts 1925.
10. Arbejderen 1924-25, p. 298.
11. DA FU protokol 28/3 1925, p. 202-203.
12. Arbejderen 1924-25, p. 298-299.

Arbejdsgiveren 1925, p. 116.
13. Arbejdsgiveren 1925, p. 117.
14. DA FU protokol 28/3 1925, p. 206ff.
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På DsFs fortsatte repræsentantskabsmøde lørdag den 28. kl. 13 aflagde 
Carl F. Madsen beretning om nattens forhandlinger. Han ville anbefale hen
stillingen, idet han så den som et ganske alvorligt nederlag for DA. Mødet blev 
imidlertid suspenderet kl. 14.15, da arbejdsgivernes forslag blev modtaget. Da 
mødet blev genoptaget kort efter, læste Carl F. Madsen DAs afslag til forligs
mandene og det fremsendte forslag op. Forligsmændenes forslag blev sat un
der afstemning og blev vedtaget med alle stemmer på nær 2. Arbejdsgivernes 
forslag blev derpå forkastet med alle stemmer. Herefter sluttede repræsentant
skabsmødet15.

III.4. Forliget a f 28. marts. DAFs begyndende modsætning til DsF

DsFs svar blev afleveret til Forligsinstitutionen kl. 16.30. Om aftenen begynd
te nye forhandlinger, og om morgenen havde forligsmændene stillet et nyt for
slag om forhandlingernes optagelse og afslutning inden for bestemte tidsfri
ster. Adolph Jensen havde -  ifølge I.A. Hansen -  sagt, at han, da Dalhoff var 
blevet syg, »havde slidt frygteligt i det med arbejdsgiverne hele natten for at få 
dem hertil..«.

Det nye forslag fastslog, at forhandlingerne skulle optages på det grundlag, 
der var givet i henstillingen af den 27. marts. Men hertil skulle der tilføjes, at 
indberetningerne til hovedorganisationerne om de lokale forhandlinger skulle 
ske senest den 6. april, at uoverensstemmelserne, som hovedorganisationerne 
ikke kunne enes om, skulle indberettes til Forligsinstitutionen, der skulle stille 
mæglingsforslag senest lørdag den 11. april, og at svaret skulle afgives senest 5 
dage senere. Endvidere skulle de varslede konflikter udsættes. Endelig tog for
ligsmændene hensyn til DAs sammenkoblingstaktik, idet det hed, at hvis ikke 
samtlige forslag blev vedtaget, kunne de varslede konflikter iværksættes med 
24 timers varsel16.

Med dette forslag havde Forligsinstitutionen bevaret de fordele, som arbej
derbevægelsen havde fået i henstillingen dagen før, men havde samtidig taget 
hensyn til DA med de korte tidsfrister. Der var blevet givet ca. 8 dage til de lo
kale forhandlinger og kun 5 dage til rådighed for hovedorganisationernes for
handlinger og for forligsmændene til at stille mæglingsforslag. Med disse 
snævre frister var der for alvor lagt op til en generel ordning.

Parterne skulle afgive svaret allerede den 29. marts. DAs formand, Lang- 
kjær, tiltrådte forslaget, men der var ikke nogen større tilfredshed i Arbejdsgi
verforeningen med forslaget. Langkjær sagde på et senere forretningsudvalgs-

15. DsF protokol. Repræsentantskabsmøde 28. marts 1925.
16. I. A. Hansens dagbog 28/3 1925. -  Arbejderen 1924-25, p. 300-301.
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møde, at hvis DA ikke var gået ind for forslaget og havde udsat lockouten, var 
der blevet oprør i pressen17. Jernindustriens repræsentanter havde været imod 
udsættelsen18, og hermed var begyndelsen gjort til en midlertidig splittelse i Ar
bejdsgiverforeningen, men denne kom aldrig til offentlighedens kendskab.

Forliget skabte også splittelse i arbejdernes rækker -  en splittelse der efter
hånden skulle blive meget omfattende og optage den samlede presse i flere må
neder.

DsF havde valgt et 5-mands forhandlingsudvalg, hvori bl.a. Lyngsie sad. 
Da dette udvalg lørdag aften var blevet tilkaldt til Forligsinstitutionen, var 
Lyngsie ikke med, hvilket han stærkt beklagede på et forretningsudvalgsmøde 
den næste dag. Hertil svarede Carl F. Madsen og Vilh. Nygård, at det ikke 
havde været muligt at få fat i ham.

På ovennævnte møde anbefalede Carl F. Madsen forliget, mens Lyngsie -  
efter I.A. Hansens referat -  talte stærkt imod det. Han mente, at forhand
lingsfristerne var så korte, at forhandlingerne ville blive saboteret. »Det er et 
ikke almindeligt dokument, men noget makværk«, skulle Lyngsie have sagt.

Derpå tog hele forretningsudvalget til Forligsinstitutionen, hvor Lyngsie -  
ifølge DsFs protokol -  »over for den samlede Forligsinstitution gentog sin kri
tik af forslaget, navnlig med (hensyn til) de i forslaget fastsatte tidsfrister for 
forhandlingernes afslutning«. Derpå skiltes parterne, og forretningsudvalget 
diskuterede atter forslaget. På mødet skulle bølgerne -  efter I.A. Hansens re
ferat at dømme -  have gået højt. Lyngsie skulle ustandseligt have afbrudt I.A. 
Hansen, hvorefter denne råbte: »Pas dig selv, du Næbius.« I.A. Hansen refe- 
rede videre, at »Madsen gjorde et svagt forsøg på røfle eller tilrettevise ved at 
tale om tonen, der indebragte ham en henstilling fra min side om at passe på 
sin egen tone.« Med alle stemmer mod 1 (Lyngsies) blev forslaget vedtaget, og 
Carl F. Madsen underskrev forliget19.

Det er meget naturligt, at Lyngsie gik stærkt imod forliget. Forslagets me
get snævre og korte forhandlingsregler ødelagde fuldstændigt det håb og de 
ønsker, som DAF havde om direkte og reelle forhandlinger. Endelig havde 
Carl. F. Madsen ved sin underskrift accepteret den sammenkoblingstaktik, 
som DAF havde kæmpet imod hele tiden.

Konfliktens udvidelse var foreløbigt afværget, og medens den begrænsede 
konflikt løb videre, kunne forhandlingerne mellem underorganisationerne be
gynde igen.

17. DA FU protokol 16/4 1925, p. 261. Mødet kl. 17.
18. Sammenslutningens protokol 3/4 1925 (FU-møde), p. 199. Der findes intet referat af det 

møde, hvor DA accepterede forslaget.
19. I. A. Hansens dagbog 29/3 1925. DsF protokol 29/3 1925.
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IIL5. Forhandlingerne frem til mæglingsforslaget a f 11. april 1925

Selv om konfliktens udvidelse var blevet undgået sidst i marts måned, var det 
naturligvis nødvendigt for parterne at ruste sig, hvis de kommende forhandlin
ger skulle vise sig at blive resultatløse.

Den 1. april blev DsFs 2.-sympatistrejkevarsel udsendt. Det fulgte DAFs 
ønsker og »Arbejderen« skønnede, at varslet ville omfatte 2.000 mand20. 
Dansk Arbejdsgiverforening, der havde »brugt« begge sine første lockoutvar
sler, udsendte den 3. april et nyt almindeligt l.-varsel (3. serie)21. Dette blev 
fulgt op med et 2.-varsel (3. serie) den 11. april. Ifølge »Arbejderen« gjorde 
varslet, der var rettet mod DsF, »rent bord«, idet der nu kun var nogle få tu
sinde medlemmer af DsF tilbage, som arbejdsgiverne kunne lockoute22.

Der findes kun ganske få referater af forhandlingerne i begyndelsen af april 
måned, men selve forhandlingsmønsteret er tydeligt nok. Med den særstilling, 
jernindustrien havde indtaget, samlede opmærksomheden sig først og frem
mest om DAFs forhandlinger med Sammenslutningen den 1. april 1925. 
Lyngsie erklærede straks på mødet, at DAF var villig til at forlade sine yder
punkter, men ikke kunne godtage nogen reduktioner. Lyngsie forlangte regu
lering efter pristallet samt et yderligere tillæg til de dårligst lønnede. Efter en 
diskussion om den tyske konkurrence blev der nedsat et snævert udvalg, der 
lykkedes at forhandle sig til rette om de almindelige bestemmelser23. De tilba
geværende spørgsmål blev nedfældet i en overenskomst, der fastslog, at der 
ikke blev opnået enighed om
1. DAFs krav om en generel lønforhøjelse på 3 pct.,
2. DAFs krav om tillæg til lave lønninger;
derimod var der enighed om,
3. at overenskomsten skulle fornyes for 2 år med pristalsregulering efter de i 

henstillingen af 14. marts fastsatte regler,
4. forhøjelse af støbe- og smelteovnstillæg.
DAF ville dog kun tiltræde punkt 3 under forudsætning af punkt 1 og 2, mens 
Sammenslutningen kun ville tiltræde punkt 4 under forudsætning af en to-årig 
overenskomst24.

Efter at en række andre fags forhandlinger med Sammenslutningen også 
var bristede, var både de faglærte og ufaglærtes forhold i jernindustrien hen
vist til hovedorganisationerne25.

20. Arbejderen 1924-25, p. 306-07 og 328.
21. Arbejdsgiveren 1925, p. 132.
22. Arbejderen 1924-25, p. 328.
23. Jf. Lyngsies udtalelse til Soc-Dem 2/4 1925, p. 1.
24. Sammenslutningens protokol 1/4 1925, p. 181-85.
25. BTM 5/4 1925, p. 18.
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Den 3. april kunne Social-Demokraten meddele, at DAF ved forhandlin
gerne i underorganisationeme kun havde opnået en ordning for 2 af de 9 
landsoverenskomster. Nogle dage senere var også hovedorganisationernes for
handlinger om jernindustrien strandet, og de blev sammen med en række an
dre overenskomster henvist til Forligsinstitutionen26.

I et læserbrev i Social-Demokraten den 7. april kaldte Lyngsie underorga
nisationernes forhandlinger for skinforhandlinger. DA havde nægtet at lade 
enkeltvirksomhederne og underorganisationerne forhandle om de overens
komster, som arbejdsgiverne selv havde opsagt. Hovedorganisationerne skul
le nu i to dage forhandle om 300 overenskomster, og forligsmændene var kun 
levnet 3 dage til at ordne »resten«.

Efter en række intense forhandlinger stillede forligsmændene 1. påskedag 
om morgenen 22 mæglingsforslag, der var dateret den 11. april. Parterne skul
le afgive deres svar senest den 18. april kl. 12. Det gennemgående træk i for
slagene var, som i forslagene i marts måned, at samtlige lønninger skulle for
højes med 3 pct., og dyrtidsregulering skulle finde sted ved en ændring af pris
tallet på 6 point. Enkelte fag fik dog en forhøjelse på 5 pct.

Ligesom i marts måned indtog jernindustrien en særstilling. Ganske vist 
blev minimallønningerne nu forhøjet med 3 øre, hvor henstillingen i marts hav
de uforandrede lønninger, men arbejderne havde ikke fået en generel 3 pct.s- 
lønforhøjelse. Dog kunne DAF efter den 1. august 1925 forlange forhandlin
ger om en forhøjelse af lønningerne på op til 3 pct. Kunne parterne ikke enes, 
skulle der nedsættes et nævn, der skulle afgive en erklæring senest den 15. au
gust. Derefter skulle der optages nye forhandlinger, og hvis de ikke førte til 
enighed, var parterne frit stillede. Blev der opnået enighed om ovennævnte, 
skulle overenskomsten gælde to år, ellers kun ét. Med denne mærkelige be
stemmelse havde Forligsinstitutionen forsøgt at begunstige begge parter. DAF 
kunne måske få dækning for pristalsstigningen; men hvis dette blev tilfældet, 
fik arbejdsgiverne fordel af en længere overenskomst. Blev parterne ikke enige 
ved forhandlingerne i august måned, kunne varsler afgives, og konflikter 
iværksættes. Sådanne konflikter uden for  den normale »konfliktperiode« om 
foråret kunne ikke tiltale arbejdsgiverne med deres sammenkoblingstaktik.

Lønningerne i jernindustrien skulle have dyrtidsregulering efter de tidligere 
skitserede regler. Det samme gjaldt for de øvrige overenskomster. Disse skul
le desuden være to-årige, og her blev samtlige lønninger forhøjet med 3 pct. 
Endelig havde forligsmændene på visse punkter imødekommet DAFs krav om 
tillæg til de lavestlønnede27. Disse forslag skulle parterne nu tage stilling til i lø
bet af de følgende dage, vel vidende, at blot en forkastelse af et enkelt forslag

26. Soc-Dem 8/4 1925, p. 1.
27. Alle forslagene i Arbejderen 1924-25, p. 315-328.



Dansk Arbejdsmandsforbund under storkonflikten 1925 95

kunne betyde en forkastelse af alle. DA havde kompetence til at afgøre sagen 
centralt ved en enkelt afstemning på en generalforsamling, hvorimod de enkel
te forbund under DsF selv skulle tage stilling.

III.6. Afstemningerne om mæglingsforslaget

Blandt arbejdsgiverne var der stor utilfredshed med mæglingsforslaget. Den 
misfornøjelse, der havde været med forligsmændene under forhandlingerne 
natten mellem den 27. og 28. marts, var blevet forstærket28. Sammenslutnin
gen ville ikke godkende mæglingsforslagene, men turde heller ikke forkaste29. 
Selv om der i Arbejdsgiverforeningen var stor utilfredshed med forslagene, 
blev disse dog vedtaget på en generalforsamling den 18. april med 330 stem
mer mod 54. 83 delegerede havde imidlertid undladt at stemme30.

Fagforbundenes afstemninger gav det resultat, at 15 af de 22 forslag blev 
vedtaget blankt. Tre blev vedtaget med forbehold, hvilket DA kunne betragte 
som en ren forkastelse31, og endelig blev fire af forslagene forkastet. Da nogle 
af forslagene var stillet for flere forbund, og da nogle forbund stemte om flere 
forslag, betød resultatet, at forslagene var forkastet af følgende fem forbund: 
Dansk Arbejdsmandsforbund, Dansk Metaltrykkerforbund, Dansk Hatte- og 
Buntmagerforbund, Dansk Skibstømrerforbund og Dansk Smede- og Ma
skinarbejderforbund.

Selv om hovedparten af forslagene var blevet vedtaget, betød dette mindre, 
da de største forbund under DsF, DAF og DSMF havde forkastet. DAFs for
kastelse var sket på en kongres i Vejle med 253 stemmer mod 1 1532. Denne 
kongres var blevet holdt under stor opmærksomhed fra pressens side, og selv 
om DAFs ønske om kongres i marts måned havde givet anledning til nogen 
kritik af forbundet, blev hele den borgerlige presses opmærksomhed fra tids
punktet for Vejlekongressens afslutning og flere måneder frem centreret om 
én person: Michael Christian Lyngsie.

Med DAFs kongres var der sket en splittelse i selve forbundet, og den mod
sætning, der var startet mellem DAF og DsF i slutningen af marts, blev for
øget til en åben splittelse i arbejderbevægelsen, der skulle bestemme konflik
tens videre forløb.

28. DA FU protokol 16/4 1925, p. 261-262. Mødet kl. 17.
29. Sammenslutningens protokol. Eks. generalforsamling 16/4 1925, p. 227.
30. Referat af generalforsamlingen findes i DAs beretning 1924-25, p. 173-193. Stemmetalle

ne fremgår af DA HB protokol 18/4 1925, p. 221.
31. Jf. Forligsmandsloven, der angav, at der skulle svares enten ja eller nej til mæglingsfor

slag. (Lovtidende for året 1921. Afd. A II. 1922, p. 1746-48).
32. Arbejdsgiveren 1925, p. 151-152.

Arbejderen 1924-25, p. 333.



96 Tom Sinding

IIL7. DAFs kongres i Vejle 16.-17. april 1925

Efter kongressens første møde den 16. april holdt DAFs hovedbestyrelse 
møde om aftenen kl. 20. Her blev Lyngsie kritiseret for at have »sat kongres
sen op« med sin indledningstale. Lyngsie, der ikke havde omtalt forslaget, men 
kun DAFs styrke, benægtede dette. Chr. Sørensen påpegede nødvendigheden 
af at bevare enigheden. I 1922 havde han og andre, der var imod konflikt, fulgt 
hovedbestyrelsens flertal. Lyngsie anbefalede at forkaste forslaget. Dette blev 
nedstemt med 11 stemmer mod 6. Derpå erklærede Lyngsie, at han ikke ville 
være ordfører for flertallet, og at han ville opretholde sit forslag. Chr. Søren
sen blev i stedet for flertallets ordfører33. Med denne uenighed skulle kongres
sen fortsætte den næste dag.

Chr. Sørensen indledte med at erkende, at forslaget ikke var godt, da for
bedringerne var små. Men han troede ikke, at det ville være muligt at frem
skaffe et bedre forlig. Lyngsie beklagede, at han og Chr. Sørensen denne gang 
var uenige. Han mente, at det var muligt at få forligsmændene til at ændre et 
forkastet forslag. Men Lyngsie havde et videre sigte, idet han hævdede, at 
kampen denne gang gjaldt »retten til fri forhandling«:

»Vor kamp gælder at skabe respekt for vore krav om forhandlinger med vore mod
stående arbejdsgivere og afskaffelsen af den form, man efterhånden har skabt, at kal
de folk ned i Arbejdsgiverforeningen for kun at meddele, at man overhovedet intet vil, 
og vor kamp skal belære Forligsinstitutionen om, at vi ikke vil finde os i den form for 
afgørelser, der sidst har medført fremsættelsen af de 22 mæglingsforslag.«

Endelig gjorde Lyngsie kongressen opmærksom på, at selv om DAF vedtog 
forslaget, kunne forbundets medlemmer komme i konflikt, da et forbund alle
rede havde forkastet mæglingsforslaget.

Under den efterfølgende diskussion anbefalede næsten alle talere at forka
ste forslaget, og dette skete som nævnt også med 253 stemmer mod 115. Der 
er ingen tvivl om, at det var Lyngsies stærke stilling i forbundet, der gjorde ud
slaget.

Allerede inden afstemningen havde hovedbestyrelsen holdt et nyt møde34. 
Lyngsie havde foregrebet begivenhedernes gang og havde udarbejdet et for
slag til et manifest, der forudsatte, at mæglingsforslaget ville blive forkastet. 
Jens Larsen foreslog, at kongressen nedsatte et udvalg, der sammen med ho
vedbestyrelsen fik bemyndigelse til at afslutte konflikten. Dette blev accepte
ret.

33. DAF protokol 16/4 1925 (eks. HB-møde), Kl. 8 aften.
34. Torben P. Andersen skriver (p.68) fejlagtigt, at mødet blev holdt efter afstemningen.
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At udvalget blev foreslået af Jens Larsen, er bemærkelsesværdigt, da Jens 
Larsen tilhørte det flertal, der ville anbefale forslaget. Flertallets repræsentan
ter måtte før afstemningen have været klar over, at mæglingsforslaget ville fal
de. En hovedbestyrelse, der ikke var i overensstemmelse med kongressens fler
tal og Lyngsie, kunne ikke fungere effektivt. Derfor måtte et udvalg nedsæt
tes. Dette udvalg var således ikke et kup fra Lyngsies side35.

Kongressen vedtog senere på aftenen manifestet og valgte i-henhold til det
te et 21 mands-udvalg, der sammen med hovedbestyrelsen havde bemyndigel
se til at afslutte konflikten. Af afstemningsresultaterne fremgår, at samtlige 21 
var modstandere af mæglingsforslaget. Hermed var hovedbestyrelsens rolle re
duceret, og samtlige senere møder i DAF under konflikten blev holdt af ho
vedbestyrelsen og 21 mands-udvalget i fællesskab. DAF havde fået et »krigs
udvalg«36.

I manifestet blev det pålagt ledelsen, hvis DA gjorde brug af sin trussel om 
at udvide storkonflikten, at træffe foranstaltninger, »således at en eventuel ud
videt blokade af al transport af varer, ind- og udladning af skibe eller jern
banevogne gøres effektiv både i ind- og udlandet i størst mulige omfang«. Her
med havde DAF ført et nyt aspekt ind i konflikten, nemlig truslen om en ge
nerel transportstrejke.

Samtidig med at den borgerlige presse lagde hele ansvaret på Lyngsies 
skuldre, kunne den udvidede konflikt starte37.

IV. DEN UDVIDEDE KONFLIKT (ca. 21. april -  15. maj 1925)

IV.1. Transportstrejke?

Politiken og Social-Demokraten kunne den 20. april 1925 meddele, at en in
ternational transportarbejderkonference ville blive afholdt den næste dag i Kø
benhavn. Lyngsie sagde til dele af pressen, at landbrugseksporten ville blive 
standset, men til Nationaltidende tilføjede han dog, at strejken kun ville træde i 
kraft, hvis DA udsendte flere lockoutvarsler1. Lyngsies udtalelser førte til, at

35. Jf. DAFs 17. kongres, p. 194. Torben P. Andersen skriver (p. 68), at udvalget blev fo
reslålet af Vald. Petersen, hvilket er forkert, idet denne kun foreslog, at udvalget blev valgt 
branchevist.

36. DAFs 16. kongres, p. 1-20. Udvalget kaldes herefter »Det kombinerede udvalg«. Udtryk
ket er overtaget fra Torben P. Andersen.

37. F.eks. Politiken, p. 1, Nationaltidende morgen, p. 1-2 og BTM, p. 1-2 for den 18. april 
1925.

Kapital IV.
1. Nationaltidende Aften 20/4 1925, p. 6.
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Stauning til Berlingske Tidende sagde, at DsF ved konfliktens begyndelse hav
de afgivet et »bestemt løfte« om, at landbrugseksporten ville blive holdt uden 
for konflikten2. Den 21. april udtalte Lyngsie til Landmands-Tidende, da han 
blev forelagt Staunings udtalelser, at denne umuligt kunne have udtalt, at DsF 
havde garanteret for landbrugseksportens fortsættelse, da DsF ikke havde ta
get nogen beslutning om dette spørgsmål. Stauning fastholdt dog sine udtalel
ser næste dag i samme avis. DsF havde lovet det, mente statsministeren, men 
hvis Lyngsie ville indkalde en kongres en gang til, »kan han måske forhindre, 
at løftet holdes.« Med dette var uenigheden mellem to af arbejderbevægelsens 
ledere for en gangs skyld kommet åbenlyst frem i pressen.

Transportarbejderkonferensen blev imidlertid ikke afholdt i København, 
men blev udsat til lørdag den 25. og flyttet til Stockholm3. Grunden til udsæt
telsen kendes ikke. Under stor opmærksomhed rejste Lyngsie til Sverige fre
dag den 24. april. Hvad der skete på kongressen vides ikke, da konferencen 
var lukket for offentligheden, og da det ikke er lykkedes at efterspore noget kil
demateriale.

Samme dag, som konferencen i Stockholm fandt sted, holdt arbejdsgiver
nes tilsvarende organ, Den permanente nordiske Stuverikomité, møde i Kø
benhavn med deltagelse af bl.a. formændene for de tre nordiske arbejdsgiver
foreninger. Hvad dette møde besluttede vides heller ikke, da pressen overho
vedet ingen oplysninger fik4.

DAFs kombinerede udvalg diskuterede den 28. april den eventuelle trans
portarbejderstrejke. DsF havde den 23. sendt et nyt almindeligt 1.-varsel om 
sympatistrejke5. Lyngsie mente, at DAF ved fremsendelsen af transportstrej
kevarslet skulle bruge DsFs nye varsel som l.-varsel og få DsF til at varsle an
den gang. Hermed kunne en transportstrejke træde i kraft 7 dage tidligere, idet 
DAF således var fri for at skulle udfærdige et l.-varsel. Foruden den tids
mæssige gevinst ville et 2.-varsel fra DsF også have den fordel, at DAF ville 
modtage strejkeunderstøttelse fra hovedorganisationen. Varslede et forbund 
alene, skulle det eventuelt selv dække alle udgifter. På mødet ville Lyngsie også 
medtage Dampskibsrederiforeningen og dermed D.F.D.S. i den eventuelle 
konflikt. Efter en længere diskussion, hvor bl.a. DAFs økonomiske situation 
blev berørt, blev det enstemmigt besluttet at følge Lyngsies forslag6.

Lyngsie udtalte til pressen efter mødet, at DAF selv ville fremsende varslet, 
hvis DsF nægtede-det7, og dette nægtede De samvirkedes forretningsudvalg da

2. BTM 21/4 1925, p. 1.
3. Soc-Dem 23/4 1925, p. 2.
4. Soc-Dem 26/4 1925, p. 2. -  Arbejdsgiveren 1925, p. 158.
5. Soc-Dem 24/5 1925, p. 1. -  Arbejdsgiveren 1925, p. 165.
6. DAF protokol 28/4 1925 (kombinerede udvalg).
7. Soc-Dem 29/4 1925, p. 2.
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også på sit møde den 30. april, idet DAF blev henvist til den kommende gene
ralforsamling. Carl F. Madsen udtalte, at DsF ikke kunne afgive et varsel, så 
længe forbundet ikke havde indflydelse på strejkens afslutning8. Med dette af
slag valgte DAF selv at fremsende et 1. almindeligt varsel den samme dag9.

Arbejdsmandsforbundet ønskede at skåne landbrugseksporten, men dette 
ønske fik imidlertid et »knæk«, da formanden for De danske Landboforenin
ger, Th. Madsen-Mygdal, udtalte, at landbruget ikke ville lade eksporten gå 
uden om Dansk Dampskibsrederiforening, og antydede, at eksporten skulle 
opretholdes ved såkaldt frivillig arbejdskraft10.

På grund af truslen om en transportstrejke var der opstået en uenighed mel
lem Lyngsie og Stauning, og samtidig var der opstået en splittelse mellem 
Lyngsie og DAFs flertal på den ene side og DsF s forretningsudvalg på den an
den. Denne splittelse var kommet stærkt til syne ved forhandlinger, der havde 
fundet sted siden DAFs Vejle-kongres.

IV.2. Forhandlingsaktiviteten i slutningen a f april

Lyngsies holdning i Vejle var med til at tilspidse stemningen på DsFs forret
ningsudvalgsmøde den 20. april. Carl F. Madsen forsøgte her at få DAFs krav 
konkretiseret. Dette ville Lyngsie ikke på stående fod11. Både I.A. Hansen og 
Lyngsie forlod mødet, før det var afsluttet. LA. Hansen, fordi han ikke ville 
høre på Lyngsies lange taler, og Lyngsie, fordi han -  efter I.A. Hansens refe
rat -  var blevet fornærmet af Martin Petersen. Efter at Lyngsie var gået, med
delte Carl F. Madsen, at han ville sige noget, han ikke ville havde sagt, hvis 
Lyngsie havde været til stede. Det drejede sig om, at Stauning havde fortalt 
ham (Madsen), at han (Stauning) havde talt med forligsmændene, og disse der
næst havde tilsagt Carl F. Madsen og Vilh. Nygård til et møde om aftenen den 
20. april12.

Senere klagede Lyngsie over, at han ikke var blevet orienteret om møderne i 
Forligsinstitutionen i den sidste halvdel af april, og ovennævnte bekræfter jo 
dette.

8. DsF protokol 30/4 1925. Håndskrevet notat med kort referat af Carl F. Madsen. DsFs 
arkiv. Sag 258J. Læg med spørgeskemaer (sie!).

9. Arbejdsmandenes Fagblad 1925-26, p. 25-26.
Torben P. Andersen skriver (p. 74), at samme dag, som Lyngsie havde sendt 1. varsel, 
sendte han DsF en anmodning om at varsle 2. gang. Dette bygger på en misforståelse af 
de faglige forhold, idet DAFs 1. varsel først blev sendt, efter at DsF havde nægtet at sank
tionere transportstrejken. Havde De samvirkende sendt et 2.-varsel, var et 1. fra DAFs 
side jo unødvendigt.

10. København 30/4 1925, p. 1 og 3.
11. DsF protokol 20/4 1925.
12. I. A. Hansens dagbog 20/4 1925.
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Mødet den 20. april om aftenen førte til nye møder, og en række forhand
linger mellem og i organisationerne førte til en konference fredag den 24. april 
mellem Carl F. Madsen, Vilh. Nygård, I.A. Hansen og Lyngsie på den ene 
side og Langkjær, Einar Jørgensen, R. Helweg og Charles Hansen på den an
den. Forligsmanden, Michael Koefoed, var dirigent.

På mødet holdt Lyngsie flere lange taler. Han klagede først og fremmest 
over de førte forhandlinger og de generelle løsninger, der havde umuliggjort 
overenskomstsituationen. Både DsFs og DAs repræsentanter og Michael 
Koefoed forsøgte at få Lyngsie til at konkretisere sine krav, hvilket ikke lyk
kedes. Lyngsie »nøjedes« med at stille fem generelle krav op:

1. dyrtidsregulering på 3 pct. i jernindustrien,
2. tillæg til de laveste lønninger,
3. forhøjelse til lønninger, der var kommet ud af niveau ved de sidste 7-8 års generelle 

ordninger,
4. mulighed for direkte forhandlinger, således at hovedorganisationerne kun skal god

kende overenskomsterne og ikke forbyde forhandlinger derom,
5. erstatning til de fag, der havde indgået forlig, men som var blevet lockoutet allige

vel.

Krav nr. 4, der stammede fra Vejlekongressen, var blevet opretholdt, men 
nu havde Lyngsie også stillet krav om erstatning til de lockoutede arbejdere i 
visse fag. Dette kan ses som et forsøg på at få de faglærte til at slutte op bag 
arbejdsmændene.

Diskussionen på mødet viste klart, at ingen af de tilstedeværende -  bortset 
fra Lyngsie -  tog de to sidste krav alvorligt. DAs næstformand, Einar Jørgen
sen, mente, at Arbejdsgiverforeningen selv bestemte sin egen fremgangsmåde 
med hensyn til forhandlingerne, og kravet om erstatning ville han slet ikke sva
re på. Langkjær mente, at sådanne krav bød man kun en slagen modstander, 
hvortil Lyngsie svarede:»De er slagen«.

Meget tidligt havde I.A. Hansen forladt mødet, da han skulle til møde i Er
hvervsministeriet, og Lyngsie forlod mødet, da han skulle til konferencen i 
Stockholm13.

Af et brev, som Lyngsie efter mødet sendte til de 22 fag, som mæglingsfor
slagene omfattede, fremgår det, at det havde været hans hensigt at sprænge 
forhandlingerne. Lyngsie håbede øjensynligt, at brudte forhandlinger ville ska
be uro i Arbejdersgiverforeningen, idet han i brevet skrev, at først i det øjeblik 
Forligsinstitutionen og hovedorganisationerne havde givet op, »kommer det 
frafald i Arbejdsgiverneshegne rækker, som længe har stået for at bryde ud«14.

13. Stenografisk referat af DAs direktør, Sophus Agerholm. Findes bl.a. i DsFs arkiv. Sag
258H. Læg B.10. At referatet er af Agerholm, fremgår af brev til M. Koefoed af 29. april
1925. (DAs arkiv. 1896-1960 kopi af udgående gen. korrespondance. Nr. 142).

14. Trykt i Arbejder-Bladet 1/5-1925, p. 1 og 8.
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Men DAFs forøgede krav skabte kun større samling i Arbejdsgiverforenin
gen. Den uenighed, der havde været mellem DA og Sammenslutningen blev 
formindsket, idet begge parter nu kom til at stå over for en fælles modstander: 
DAF. Endvidere blev DA endnu mere opsat på at undgå, at DAF fik forbed
ringer uden om DsF, da det -  ifølge Langkjær -  ville give forbundet en sådan 
fjer i hatten, at det ville gøre de fremtidige forhandlingsforhold vanskelige15.

Selv om mødet den 24. april var endt uden resultat, fortsatte forhandlinger
ne i den følgende tid, men efter ønske fra DsF uden Forligsinstitutionens med
virken. Disse forhandlinger førte dog ikke til enighed. Først og fremmest fordi 
alle parter så frem til DsFs generalforsamling, der skulle starte den 7. maj, 
men også fordi arbejdsgiverne ville have et forlig med de faglærte, før de for
handlede med DAF16. Dette var imidlertid ikke muligt, da Centralorganisatio
nen var bange for et forlig, før arbejdsmændene havde sluttet overenskomst17.

Men allerede inden mange af forhandlingerne havde fundet sted, var der 
sket en yderligere skærpelse af forholdet mellem DsF og DAF. Den 28. april 
kunne Berlingske Tidende og Nationaltidende, som de eneste aviser i landet, 
meddele, at Lyngsie var trådt ud af DsFs forretningsudvalg.

IV.3. Det åbne brud mellem DsF og DAF

Lyngsie sagde til Nationaltidende, at han ikke af forretningsudvalget havde 
kunnet få fuld klarhed over de førte forhandlinger. Derfor gik han fra mødet, 
og derfor betragtede han sig som udtrådt af udvalget18.1.A. Hansens dagbog, 
der er hovedkilden til dette møde, nævner intet om dette, men omtaler kun, at 
Lyngsie gik, fordi han var blevet fornærmet af en tale, i hvilken I.A. Hansen 
havde kritiseret brevet af den 24. april19.

Som det tidligere er skildret, var Lyngsie ikke orienteret om Carl F. Mad
sen og Vilh. Nygårds møde i Forligsinstitutionen den 20. april, og af DsFs 
protokol for den 27. april ses, at formanden havde givet en lang redegørelse 
for de førte forhandlinger20. Denne redegørelse må være blevet givet på grund 
af Lyngsies kritik, og der kan ikke være tvivl om, at Lyngsie havde følt, at der 
var foregået noget bag hans ryg, hvilket jo også var tilfældet. DsFs protokol 
nævner heller intet om, at Lyngsie var udtrådt af forretningsudvalget. Carl F. 
Madsen sagde til Social-Demokraten, at han ikke havde fået nogen meddelel-

15. DA FU protokol 28/4 1925, p. 326.
16. DA FU protokol 1/5 1925, p. 367f. og p. 379.
17. DA FU protokol 11/5 1925, p. 447.
18. Nationaltidende morgen (p.l) og BTM (p.l) 28/4 1925.
19. I. A. Hansens dagbog 27/4 1925.
20. DsF protokol 27/4 1925.
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se om dette. Det var ikke ualmindeligt, at et medlem havde forladt et møde, før 
det var sluttet. Dette havde Lyngsie også gjort tidligere21. Men Lyngsie var ud
trådt.

På det kombinerede udvalgs første møde den 28. april meddelte Lyngsie, at 
han ikke ønskede at deltage i DsFs forretningsudvalg, så længe den nuværen
de ledelse sad der. Hvis det kombinerede udvalg med tre fjerdedels majoritet 
ønskede, at han fortsatte, ville han gøre det. Ved den efterfølgende afstemning 
blev de tre fjerdedele ikke opnået. Lyngsie deltog dog i DsFs forretningsud
valgsmøde den 30. april, formodentlig for at få De samvirkede til at sende 
transportstrejkevarslet. Lyngsie havde altså skiftet standpunkt, formodentlig 
også fordi han -  med en stigende modsætning til DsF -  ville blive holdt orien
teret ved at forblive medlem af forretningsudvalget.

På det kombinerede udvalgs møde foreslog Lyngsie endvidere, at der blev 
valgt et forhandlingsudvalg, bestående af ham selv, to hovedbestyrelsesmed
lemmer og ét medlem valgt af hver af de tre brancher. De to hovedbestyrel
sesmedlemmer blev Johs. Kortsen og Vald. Petersen, der begge havde stemt 
imod mæglingsforslaget i Vejle22. Hermed var hovedbestyrelsens flertal og fle
re af de »faste« forhandlere, som f.eks. Chr. Sørensen, sat ud af spillet. DAFs 
snævre udvalg bestod af folk, der alle havde været modstandere af forliget, og 
dette udvalg kom til at varetage et forretningsudvalgs funktioner under resten 
af konflikten.

Efter mødet gav Lyngsie pressen en skriftlig redegørelse. Heri omtalte han 
bl.a. Treenigheden: De samvirkede Fagforbund, Dansk Arbejdsgiverforening 
og Forligsinstitutionen. Med denne erklæring blev selv Social-Demokratens 
læsere klar over, at der var uenighed i DsFs rækker, og avisen havde for før
ste gang en leder, der meget forsigtigt polemiserede mod Lyngsie23.

DAF havde i øvrigt samtidigt meddelt, at det for eftertiden ville føre for
handlingerne selv, uden DsFs medvirken. Dette accepterede hovedorganisa
tionen uden videre24.

IVA. DsF -  DAF. Uenighed og ydre enighed

I en privat samtale tirsdag den 21. april fortalte to af forligsmændene, Dalhoff 
og Koefoed, I.A. Hansen, at forligsmændene ønskede en vedtagelse mellem

21. Soc-Dem 29/4 1925, p. 1. Jf. mødet den 20. april.
22. DAF protokol 28/4-1925 (kombinerede udvalg). Stemmeafgivningen i Vejle fremgår af 

DAFs 16. kongres, p. 14-18.
23. Soc-Dem 29/4 1925, p. 1 og 4.

Politiken 29/4 1925, p. 1.
24. Arbejderen 1924-25, p. 343.
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hovedorganisationerne25. Det var også DsFs ønske at slutte forlig uden om 
DAF. Den 28. april kunne Stauning fortælle sine ministerkolleger, at DsFs ge
neralforsamling den 5. maj ville søge et forlig med eller uden arbejdsmande
ne. De samvirkende var altså villige til at tage et brud26.

Det lykkedes imidlertid ikke DsF at få Arbejdsmandsforbundet isoleret. 
Dette skyldtes DAs holdning. Langkjær troede nemlig ikke, at DAF ville 
smuldre, hvis forbundet kom til at stå ene, og de virksomheder, der først og 
fremmest beskæftigede arbejdsmand, ville føle sig ladt i stikken. Derfor ville 
DA fortsat kræve en samlet løsning27. En samlet situation ville også have den 
fordel for arbejdsgiverne, at presset på det genstridige forbund ville komme fra 
arbejdernes egne rækker og ikke fra de traditionelle modstandere.

IV.5. Nye forhandlinger fra  7. maj

DsFs generalforsamling i dagene fra den 5.-7. maj førte ikke til det af Stau
ning ventede brud mellem DsF og DAF. DsF havde opgivet at få et forlig i 
stand mellem hovedorganisationerne, og da DAF, formodentligt fordi forbun
det var stærkt underrepræsenteret i forhold til sit medlemstal, ikke forsøgte at 
få generalforsamlingen til at udsende et transportstrejkevarsel, kunne dele af 
offentligheden få det indtryk, at konfliktens afslutning var nær og enigheden 
genoprettet i arbejderbevægelsen. Mødet endte nemlig med udsendelsen af en 
resolution, som både arbejdsmændene og resten af DsF stod bag, og general
forsamlingen var kun åben for den socialdemokratiske presse.

Lyngsie var blevet opstillet som næstformand, men opnåede kun 181 stem
mer mod 341 til Vilh. Nygård, der således blev genvalgt. Ved valget til forret
ningsudvalget blev Chr. Sørensen valgt med dagens højeste stemmetal 430, 
hvor Lyngsie kun blev valgt med 304 stemmer28. Dette viser noget om stem
ningen på kongressen. DAF havde nok styrke på grund af sit store medlems
tal, men ikke støtte. Den moderate Chr. Sørensen fik stor opbakning, hvilket 
ikke skal ses som et tegn på at styrke DAF, men sikkert et ønske fra de dele
gerede om, at få DAFs sekretær centralt placeret.

Den vedtagne resolution havde nævnt ønsket om forhandlinger, og disse be
gyndte straks efter. Midt i maj måned var der opnået enighed i en række min-

25. I. A. Hansens dagbog 21/4 1925.
26. Bordings dagbog 28/4 1925, p. 79.

Steinckes dagbog 28/4 1925.
27. DA FU protokol 5/5 1925, p. 391.
28. I. A. Hansens dagbog 5-7/5 1925.

DsF i Danmark. Protokol over generalforsamlingen, p. 6ff.
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dre fag29, men jernindustrien var stadig problemet. De faglærte arbejdere ville 
stadig ikke slutte overenskomst, før DAF havde gjort det30.

Arbejdsmandsforbundets forhandlinger med Arbejdsgiverforeningen be
gyndte mandag den 11. og fortsatte tirsdag den 12. maj uden DsFs medvir
ken31. Disse forhandlinger kunne imidlertid ikke fortsætte, da DAF den 13. 
maj skulle mødes med Sammenslutningen. Efter en længere debat på dette 
møde blev der ført separate forhandlinger mellem Lyngsie og Sammenslutnin
gens direktør, Charles Hansen. Disse resulterede i et forlig, som Lyngsie kun
ne tiltræde, hvis 5 mands-udvalget accepterede det.

Forliget, der var dateret den 14. maj og skulle besvares senest den 15. kl. 
18, indeholdt bl.a. følgende32:

1. Overenskomsten skulle forlænges indtil 1. juni 1928.
2. Krav om kollektive lønforhøjelser måtte ikke fremsættes før den 1. februar 1926.
3. Samtlige lønninger skulle forhøjes med 3 pct. fra 1. august.
4. Pristalsregulering efter reglerne i mæglingsforslaget af 11. april.
5. Øjeblikkelig forhøjelse af minimallønnen på 3 øre pr. time og fra 1. februar 1927 

yderligere 2 øre pr. time.

De lavest lønnede skulle ud over mæglingsforslaget havde 2 øre mere i ti
men, men først fra 1. februar 1927. Lønforhøjelsen på 3 pct. var ganske vist 
sikret pr. 1. august, men ikke som tidligere forlangt af DAF fra februar 1925, 
og Lyngsie havde måttet gå med til en varighed på 3% år. DAF havde dog 
fået delt den samlede udløbstid, men samtidig skulle jernindustriens løftepara
graf ifølge punkt 2 sættes ud af kraft indtil 1. februar 1926.

En vurdering af forslaget kunne imidlertid kun falde negativt ud for DAF. 
Carl F. Madsen, der senere fik forslaget præsenteret i lidt ændret form, som et 
forslag til de faglærte, kaldte det en hån mod arbejderne. Denne udtalelse kan 
dog også ses som et forsøg på at bringe Lyngsie i miskredit33.

Forliget af 14. maj blev aldrig underskrevet. Sammenslutningens protokol 
nævner ikke direkte hvorfor, men H. Vestesen, der havde deltaget i forhand
lingerne, sagde i Arbejdsgiverforeningen, at Lyngsie ikke kunne få sit 5- 
mands-udvalgs accept. Dertil indskød DAs direktør, Sophus Agerholm: »Det 
er der vist ingen, der tror på«34. Men udvalget havde virkelig ikke villet accep
tere forslaget33.

29. Arbejdsgiveren 1925, p. 192.
30. Sammenslutningens protokol 11/5 1925, p. 262-265.

I. A. Hansens dagbog 11/5 1925.
31. Arbejdsgiveren 1925, p. 185-186.
32. Sammenslutningens protokol 11/5 1925, p. 262-265.

I. A. Hansens dagbog 11/5 1925.
33. DA FU protokol 22/5 1925, p. 479.
34. DA FU protokol 18/5 1925, p. 471.
35. DAF protokol 20/5 1925 (kombinerede udvalg).
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Det er nødvendigt at prøve at analysere, hvorfor Lyngsie kunne gå med til 
et forslag, der var så dårligt for DAF. Langkjær mente, det skyldtes, at Lyng
sie ikke havde forstand på de forhold, forhandlingerne drejede sig om. »Dertil 
kommer, at hans forhandlingsudvalg foruden ham selv kun omfatter 2 murer- 
arbejdsmænd og 3 havnearbejdere, om hvem det samme gælder«36. Forhand
lingsudvalgets eventuelle manglende dygtighed blev ofte diskuteret, og der er 
ingen tvivl om, at udvalgets medlemmer var uerfarne. Dette kan ses af, at 
DAFs kombinereds udvalg sidst i maj måned efter en længere diskussion be
sluttede, at udvalget kunne supplere sig »med den nødvendige sagkund
skab«37.

Der er dog al mulig grund til at tro, at Lyngsie havde haft taktiske grunde til 
at udfærdige »forliget«. Lyngsie havde vel indset, at det ikke var muligt at 
opnå de store forbedringer over for den meget stærke Sammenslutning og for
søgte derfor at komme tæt på en aftale i jernindustrien for derved at lægge 
pres på de andre arbejdsgivere i forhandlingerne om de øvrige arbejdsmands- 
overenskomster38.

Disse forhandlinger startede igen den 15. maj, men blev imidlertid allerede 
sprængt samme dag39. Ikke fordi parterne var så langt fra hinanden i selve 
overenskomstsituationen, men fordi udviklingen med hensyn til DAFs even
tuelle transportstrejke var gået ind i en ny fase. Forligsmændene havde taget 
det helt usædvanlige skridt at bede DAF om at aflyse strejken.

IV.6. Frem til transportstrejken

DAFs 1.-transportstrejkevarsel var blevet udsendt den 30. april, og forbundet 
havde opgivet håbet om at få DsF til at varsle anden gang. DAF valgte selv at 
sende varslet, og det skete samme dag, som DsFs generalforsamling sluttede 
med ydre enighed40. Stauning havde forsøgt at få varslet udsat, men Lyngsie 
havde afvist det bl.a. med den begrundelse, at når et l.-varsel var sendt, skulle 
et 2. følge41.

Hvilke overvejelser DAFs ledelse havde gjort sig, før det 2. varsel blev 
fremsendt, vides ikke. Der er imidlertid ingen tvivl om, at der var splid i selve 
forbundets hovedledelse i maj måned. En del -  evt. et flertal -  af hovedbesty
relsen med Chr. Sørensen i spidsen udgjorde en opposition.

36. DA HB protokol 18/5 1925, p. 245.
37. DAF protokol 29/5 1925 (kombinerede udvalg).
38. DAF protokol 20/5 1925 (kombinerede udvalg). Lyngsies udtalelse.
39. Politiken 16/5 1925, p. 1.
40. København 8/5 1925.
41. Soc-Dem 15/5 1925, p. 3.
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Natten mellem den 15. og 16. maj blev der holdt et møde inden for »fagfor
eninger og parti«. Dette møde, der må have været holdt i hemmelighed, ken
des kun fra Steinckes dagbog. Hvem der havde arrangeret mødet, og hvem der 
havde deltaget, vides ikke, bortset fra at Stauning på ministermødet den 16. 
maj refererede, at Chr. Sørensen havde givet »en nærmere fremstilling«. End
videre udtalte Stauning, at »den del af Arbejdsmandsforbundets hovedbesty
relse, som ikke er enige med Lyngsie, vil nu søge at tage teten og indkalde 
møde til mandag (18. maj -TS)«42. Dette er i overensstemmelse med Bordings 
referat, idet Stauning efter dette sagde, at »der søges af minoriteten i Dansk 
Arbejdsmandsforbund afholdt et møde for at fremkalde et brud og et neder
lag for Lyngsie«43.

Bruddet mellem Lyngsie og Chr. Sørensen fandt dog ikke sted, og DAF 
holdt ikke møde den 18. maj, men først den 20. Når det ikke kom til en åben 
splittelse, skyldtes det, at Chr. Sørensen allerede den 16. maj havde indset, at 
hans linje ikke ville kunne samle flertal44.

Stauning udtalte flere gange, at freden ikke var langt borte, og at transport
strejken derfor ikke ville blive effektiv45. Hermed forsøgte Stauning ikke blot at 
svække DAF, men også at undgå at regeringen skulle tage nogen beslutning.

Lyngsie udtalte den 13. maj, at DAF ville udsætte strejken, hvis forbundet 
blev bedt om det, og hvis de løbende forhandlinger med arbejdsgiverne fik et 
sådant forløb, at der var grund til at tro på en afslutning af konflikten46.

Med truslen om transportstrejke og med »forliget« af 14. maj havde Lyng
sie håbet at kunne lægge pres på arbejdsgiverne, men med forligsmændenes 
skrivelse af 14. maj, hvori de bad DAF om at aflyse, ikke udsætte strejken, var 
Lyngsies forhåbninger bristet. I skrivelsen hed det, at forligsmændene havde 
opgivet tanken om en udsættelse, da de mente, at en sådan, på grund af den 
usikkerhed det ville medføre, ville volde landbrugseksporten lige så store van
skeligheder som en transportstrejke.

Hvis forligsmændene virkelig havde ventet, at DAF ville aflyse strejken, 
blev de skuffede, idet DAFs officielle afvisning kom i et langt brev, der inde
holdt et stærkt angreb på forligsmændene. DAF slog endvidere fast, at for
bundet ikke ønskede at ramme landbrugseksporten. Dette var allerede blevet 
oplyst for 14 dage siden, så landbruget kunne ikke påberåbe sig nogen usik
kerhed. Endelig ville DAF gerne have udsat transportstrejken, men forligs
mændenes skrivelse var en »dolk i ryggen på de små i samfundet«47.

42. Steinckes dagbog 16/5 1925.
43. Bordings dagbog 16/5 1925, p. 81.
44. Steinckes dagbog 16/5 1925. Ministermødets fortsættelse.
45. Nationaltidende morgen 30/4 1925, p. 1.

BTM 10/5 1925, p. 1.
46. Soc-Dem 13/5 1925, p. 1.
47. Arbejdsmandenes fagblad 1925-26, p. 43-44.
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I DsF var der også overraskelse over forligsmændenes usædvanlige hen
vendelse. På et møde mellem DsFs forretningsudvalg og regeringen den 16. 
maj angreb bl.a. Vilh. Nygård forligsmændene, fordi de ikke havde sørget for 
en udsættelse. Stauning sagde, at ministeriet ikke stod bag. Forligsmændene 
havde handlet på egen hånd48.

Det lykkedes ikke for DAF med transportstrejken at true Arbejdsgiverfor
eningen til et forlig. DA tog varslet roligt. Langkjær udtalte den 11. maj på et 
forretningsudvalgsmøde, at landbruget ikke ville bruge fremmede skibe, »i alt 
fald ikke den første tid«49. Med denne sikkerhed kunne Arbejdsgiverforenin
gen overlade til Stauning, der jo flere gange havde udtalt sig offentligt imod en 
standsning af landbrugseksporten, at lægge pres på DAF.

K. TRANSPORTSTREJKEN  (15. maj -  6. juni 1925).

K.7. Transportstrejkens start

Transportstrejken startede fredag den 15. maj, uden at DAF havde opnået el
ler forsøgt at opnå en ordning med landbrugsorganisationerne. Landbruget vil
le indtage en »streng neutral holdning«, hvilket betød, at organisationerne vil
le benytte de skibe, de altid havde benyttet. Landbrugsraadet havde i 1920 
nedsat et Femmands-udvalg, der skulle sørge for eksportens opretholdelse un
der konflikter. I modsætning til Samfundshjælpen, der kun skulle træde hjæl
pende til efter henvendelse fra offentlige myndigheder, kunne Femmands-ud- 
valget selv afgøre, hvornår indsatsen skulle gøres1. Femmands-udvalget kon
stituerede sig på et møde den 14. maj med forpagter Theilmann som for
mand2. Udvalget var således parat ligesom i 1920 og 1922.

Stauning blandede sig atter i debatten ved at udtale til Politiken den 15. maj, 
at strejken ikke ville blive effektiv, da freden ikke var så langt borte. Lyngsie 
polemiserede mod denne udtalelse, men Stauning svarede, at han ikke havde 
udtalt sig om selve strejkens effektivitet, men blot om dens varighed3.

48. I. A. Hansens dagbog 16/5 1925. Møde kl. 20. -  Steinckes dagbog 16/5 1925. Mødet mel
lem ministeriet og De samv. Fagforbunds forretningsudvalg.

49. DA FU protokol 11/5 1925, p. 443. Mødet kl. 18.

Kapitel V.

1. Landbrugsraadets Femmands-udvalgs arkiv. Kasse AF 18 (sidereol). Sag nr. 212 (skrivel
se af april 1921).

2. Landbrugsraadets 6. beretning, p. 85.
3. Politiken 16/5 1925, p. 6.
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Selv om Transportstrejken formelt var trådt i kraft fredag den 15. om mor
genen, kunne den ikke blive en realitet før mandag den 18. maj. For det første 
fordi week-enden stod for døren, og for det andet fordi arbejdsgiverne natur
ligvis havde sørget for, at de skibe, der skulle sejle fredag, var blevet lastet tid
ligere4.

DAFs forhandlinger den 14. maj med DA var blevet afbrudt en kort tid, da 
landbrugsminister Bording og indenrigsminister Hauge skulle tale med Lyng- 
sie om landbrugseksporten5. To dage senere havde de to ministre et nyt møde 
med Lyngsie. Her lovede denne at give en dispensation for de skibe, der skulle 
afgå mandag den 18. og tirsdag den 19. maj6. Hermed havde DAF demon
streret, at forbundet virkelig ønskede at skåne landbrugseksporten, og proble
met var blevet udskudt et par dage.

Imidlertid havde Lyngsie også indledt forhandlinger med Femmands-ud- 
valget. Disse fandt sted mandag den 18. maj under ledelse af landbrugsmini
ster Bording. Bording foreslog, at eksporten skulle opretholdes via DFDS, 
men således at selskabet kun fragtede landbrugsvarer. Dette accepterede Fem- 
mands-udvalget, men det blev afslået af DAF7, der netop havde ønsket at ram
me Dampskibsrederiforeningens medlemmer8.

Mødet sluttede med, at parterne efter Bordings »indstændige anmodning« 
lovede at overveje sagen. Derefter holdt Bording et møde med DAF, og her 
stillede forbundet det forslag, at hvis landbrugsorganisationerne ville beslutte 
at bruge andre skibe, hvis sådanne kunne skaffes og benyttes, ville DAF hele 
ugen tillade benyttelsen af DFDS’ skibe, for så vidt disse kun fragtede land
brugsvarer. Lyngsie skulle endvidere have tilbudt, at hvis ikke forslaget om an
dre skibe kunne praktiseres, ville DAF tage spørgsmålet om eksporten op til 
fornyet overvejelse. Hermed havde Arbejdsmandsforbundet strakt sig langt, 
men Femmands-udvalget afslog samme aften DAFs nye forslag. Landbruget 
ville stadig være »neutralt«9.

Da forhandlingerne ikke førte til noget resultat, rettede Femmands-udval
get allerede den 18. maj henvendelse til DFDS, der naturligvis lovede at stille 
materiel til rådighed for udvalget10. Alle udvalgets udgifter med hensyn til or
ganiseringen af de »frivillige arbejdere« i Esbjerg blev betalt af DFDS, der 
også i fuldt omfang betalte arbejdernes lønninger11. Landbrugets neutralitet 
var hermed fastholdt! ! !

4. Nationaltidende aften 15/5 1925, p .l.
5. Arbejdsgiveren 1925, p. 194.
6. Bordings dagbog 16/5 1925, p. 82.
7. Landbrugsrådets 6. beretning, p. 86.
8. DAF protokol 28/4 1925 (kombinerede udvalg).
9. Landbrugsraadets 6. beretning, p. 95. -  Soc-Dem 19/5 1925, p.l.

10. Landbrugsraadets 6. beretning, p. 86.
11. Landbrugsraadets Femmands-udvalgs arkiv. Kasse AF 92. Sag nr. 810 Femmands-udval

get 1925. Beretning af 16/12 1925.
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Indladningen af de ophobede varer begyndte fredag den 22. maj12.1 den føl
gende tid fremkom der næsten hver dag i den borgerlige presse artikler om, 
hvor effektivt skruebrækkerne arbejdede, mens det modsatte synspunkt blev 
gjort gældende i Social-Demokraten13.

På grund af modstridende oplysninger i pressen er det ikke muligt at vurde
re, i hvilket omfang den samlede eksport blev opretholdt. Nedenstående tabel 
viser, at landbrugseksporten efter den 1. uge blev opretholdt i fuld omfang. 
Men ud fra dette kan der ikke siges noget om de andre sektorer af eksporten, 
da landbrugseksporten -  på grund af dens vurderede store betydning for lan
det -  indtog en særstilling.

Udførslen af danske landbrugsprodukter til England i perioden 2. maj -  
19. juni 1925.

Varer Periode

udvidede konfl. transportstrejken »fred«

2.-8. 9.-15. 16.-22.23.-29. 30.-5. 6.-12. 13.-19.

Smør. (tons) 1618 1812 129 2249 1637 2214 2216

Æg. (1000 snese) 801 704 47 313 271 331 417

Bacon og flæsk, (tons) 3588 4460 336 5121 1754 4923 3017

Slagteriaffald, (tons) 139 104 10 87 31 125 119

Kilde: Landbrugsraadets meddelelser 1925, p. 398,422,438,462,482 og 498.

Hele eksporten skyldtes nu ikke Femmands-udvalgets arbejde. Enkelte virk
somheder benyttede sig af DAFs tilbud og brugte fremmede skibe. Et af disse 
var Svendborg Andels Svineslagteri, hvis formand var formanden for Land
brugsraadets Femmands-udvalg, forpagter Theilmann14. Landbrugsorganisa-

12. Landbrugsraadets 6. beretning, p. 86.
13. F.eks. Soc-Dem 24/5 1925, p. 2.
14. Dette forhold gav anledning til angreb på Theilmann. FT. Overordentlig samling 1925, sp. 

206 og 218, FT ordentlige samling 1925-26, sp. 759-763, 1167 og 1178, og Soc-Dem 
12/8 1925 og 16/9 1925, p. 6.
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tionernes stilling må have været ubehagelig for DAF, men Lyngsie og resten af 
forbundets ledelse kunne også føle sig overraskede over Femmands-udvalgets 
holdning, idet udvalget i 1920 havde brugt fremmede skibe under søfyrbøder
nes og de københavnske havnearbejderes »ulovlige« strejke15. Men i 1920 var 
regeringen udgået fra partiet Venstre, og derfor er der ingen tvivl om, at land
brugets holdning i 1925 -  under den første socialdemokratisek regering -  var 
dikteret af de politiske forhold.

K.2. Frivillig voldgift?

På et møde om aftenen den 16. maj mellem regeringen og DsFs forretnings
udvalg forsøgte Stauning, at få De samvirkede til at acceptere frivillig vold
gift. Han nævnte, at ministeriet havde haft fire henvendelser fra Det radikale 
Venstre om dette. DsFs repræsentanter var ikke begejstrede for ideen, idet de 
hellere ville prøve at få en ordning med DA uden om DAF16.

På trods af DsFs tøvende holdning var Stauning fast besluttet på at forsø
ge en voldgift, og om aftenen den 20. maj havde han færdigbearbejdet et for
slag til frivillig voldgift, som Langkjær uden betænkeligheder ville forelægge 
sin hovedbestyrelse, hvis DAF først accepterede det17.

Staunings forslag indeholdt den bestemmelse, at arbejdet skulle genoptages 
for alle arbejdsmandsgrupper den 25. maj. En opmand, der skulle være over
præsident Jens Jensen, skulle afsige kendelser om de punkter, hvor der stadig 
var uenighed i løbet af højst 14 dage fra den 23. maj. En evt. lønforhøjelse 
skulle blive efterbetalt fra det tidspunkt, hvor arbejdet blev genoptaget. Ende
lig skulle parterne forpligte sig til at rette sig efter opmandens kendelser.

Dette forslag skulle kun forelægges DA, hvis DAF accepterede det18. Iføl
ge Stauning lovede Lyngsie at anbefale det over for det kombinerede udvalg, 
der holdt møde den 20. maj19. Forslaget blev imidlertid forkastet af forsamlin
gen. Når udvalget ikke fulgte formanden, var grunden først og fremmest den, 
at Lyngsie gav den garanti, at DAF kunne skaffe penge nok til at føre kam
pen videre. Endvidere var flere af medlemmerne bange for, at det ikke under
skrevne forlig med Sammenslutningen ville komme til at danne grundlag for en

15. Landbrugsraadets 1. beretning, p. 44. -  jf. H.S.L, p. 182.
16. I. A. Hansens dagbog 16/5 1925. Møde med ministeriet. -  Steinckes dagbog 16/5 1925. 

Møde mellem ministeriet og De samv. Fagforbunds forretningsudvalg.
17. DA FU protokol 22/5 1925, p. 483. Langkjærs skriftlige beretning. Troben P. A nder

sen (p. 136, note 328) har ikke ret, når han hævder, at Langkjær ikke havde lovet at fore
lægge forslaget for en kompetent forsamling. Det eneste, Langkjær ikke lovede, var at an
befale forslaget.

18. Staunings arkiv. Kasse 51. Læg: Lockouten 1925.
19. FT overordentlig samling 1925, sp. 133. Tale af Stauning.
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opmandskendelse. Endelig var der en almindelig frygt for voldgift, og især en 
frygt for præcedens20.

I modsætning til regeringens mæglingsforsøg i marts måned var Forligsin
stitutionen denne gang blevet orienteret. De tre forligsmænd havde betænke
ligheder ved Staunings nye forsøg, da de mente, at det ville undergrave For
ligsinstitutionens stilling21; men de bøjede sig22. Stauning ville dog under alle 
omstændigheder have gjort forsøget -  med eller uden forligsmændenes billi
gelse23.

KJ. De faglige forhandlinger maj 1925

Midt i maj måned forsøgte DsF atter at få Arbejdsgiverforeningen til at hæve 
lockouten i de fag, hvor forholdene var i orden. Men heller ikke denne gang 
lykkedes det for De samvirkede at få DAF isoleret.

Langkjær mente ganske vist, at DsF’s ønske kunne give foreningen proble
mer, da der var arbejdsgivere, som var interesserede i at opfylde det24. Ar
bejdsgiverforeningen var ikke den store enige blok, som det ellers fremgik af 
pressen. På hovedbestyrelsesmødet fastholdt fabrikant E. F. Jacob således et 
forslag til frivillig voldgift25. DA ville dog ikke hæve lockouten, først og frem
mest fordi DsF ikke offentligt ville erklære, at de faglærte ville udføre arbejds
mandsarbejde26. Endelig mente Langkjær, at det ikke drejede sig om at isolere 
arbejdsmændene, men at få disse til at gå den rigtige vej27.

Nye forhandlinger mellem de faglærtes organisationer og Kvindeligt Arbej
derforbund førte til et forlig i jernindustrien den 23. maj, og tre dage senere 
blev der sluttet forlig mellem Tekstilarbejderforbundet og kvinderne uden for 
jernindustrien28.

Hvorfor I. A. Hansen havde ændret sit standpunkt fra begyndelsen af maj 
om ikke at slutte før DAF, vides ikke. Formodentligt havde han set, at DAFs 
forslag med Sammenslutningen var så dårligt, at der ikke var grund til at fryg
te, at arbejdsmændene ville opnå særfordele.

20. DAF protokol 20/5 1925 (det kombinerede udvalg).
21. DA FU protokol 22/5 1925, p. 484-485. Langkjærs skriftlige beretning.
22. Staunings arkiv. Kasse 51. Læg: Lockouten 1925. Brev af 20/5 1925.
23. Bordings dagbog 20/5 1925, p. 82.
24. DA FU protokol 18/5 1925, p. 464.
25. DA HB protokol 18/5 1925, p. 264f.
26. DA FU protokol 18/5 1925, p. 465.
27. DA FU protokol 22/5 1925, p. 478.
28. Arbejderen 1924-25, p. 369-372.
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Samme dag, som de faglærte i jernindustrien havde sluttet forlig, aftalte 
Lyngsie og Langkjær nye forhandlinger29. Disse forhandlinger fandt sted man
dag den 25. maj og førte til enighed om forholdene i jernindustrien30. Dette 
forlig var næsten identisk med de overenskomster, de faglærte havde indgået 
et par dage før, men samtidigt var enkelte dele af »forliget« af 14. maj blevet 
bevaret. Overenskomsten skulle gælde indtil 1. juni 1928, hvis DAF ønskede 
det. I så fald skulle minimallønningerne og mindstebetalingen forhøjes med 3 
øre pr. 1. juni 1926, ellers skulle overenskomsten udløbe 1. februar 1927. 
Samtlige lønninger skulle forhøjes med 3 pet. fra 1. august, og pristalsregule
ringen blev bevaret efter de tidligere omtalte regler. Endvidere blev minimal
lønnen forhøjet, og endelig skulle svaret gives fredag den 29. maj31.

Overenskomsten af 25. maj var klart bedre for DAF end forliget af 14. maj, 
men sammenlignet med de faglærtes overenskomster havde DAF ikke opnået 
særlige fordele.

Atter forsøgte Lyngsie at bruge et forlig i jernindustrien til at presse ar
bejdsgiverne i forhandlingerne om de øvrige arbejdsmandsoverenskomster, 
men disse forhandlinger blev sprængt natten mellem den 25. og 26. maj. Som 
sædvanlig var der forskellige opfattelser af grunden hertil. DAs næstformand, 
Einar Jørgensen, sagde, at Lyngsie var for træt til at forhandle32. Andre ar
bejdsgivere, bl.a. Reedtz-Thott, sagde, at Lyngsie stillede nye store krav33. I 
pressen gav Lyngsie Stauning skylden. I en tale på Dansk Arbejdes årsmøde i 
Randers søndag den 24. maj havde Stauning nemlig sagt, at hele konflikten 
ville være forbi onsdag den 27. maj34. Lyngsie sagde derfor i et interview i Na
tionaltidende, at arbejdsgiverne havde taget Staunings udtalelse som en med
delelse om, at DAF var mør og ville bøje sig. Endvidere udtalte Lyngsie, at 
»blot statsministeren ville holde op med sine evindelige profetier om fred. 
Hvad er det for en snakkesalighed for sådan en statsminister. Han har intet 
med sagerne at gøre, og han ved intet«35.

Lyngsies irritation over politikeren Staunings indblanding i faglige forhold 
kom atter til syne. Torben P. Andersen mener, at arbejdsgiverne stillede sig 
passivt i forventning om et regeringsindgreb, hvis transportstrejken blev effek
tiv36. Denne forklaring virker som en efterrationalisering. For det første var 
der intet omkring den 25. maj, der tydede på, at strejkens effektivitet skulle

29. Politiken 24/5 1925, p. 10.
30. Arbejderen 1924-25, p. 373 og Arbejdsgiveren 1925, p. 207.
31. Arbejderen 1924-25, p. 377-378.
32. Politiken 27/5-1925, p. 1.
33. Nationaltidende aften 26/5 1925, p. 1.
34. Politiken 25/5 1925, p. 5.
35. Nationaltidende morgen 26/5 1925, p. 2.
36. Andersen (1976), p. 95.
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øges, snarere tværtimod, og for det andet var arbejdsgiverne i den sidste del af 
maj meget interesserede i forhandlinger. Blot ville de ikke give DAF særforde
le. DA ønskede heller ikke en regeringskrise på grund af faglige forhold37. Spo
rene fra 1920, hvor en politisk krise skabte vanskeligheder for arbejdsgiverne 
på det faglige område, skræmte38.

Arbejdsmandenes forhandlinger var siden slutningen af april foregået uden 
DsFs medvirken. DAs hovedbestyrelse ønskede imidlertid, at DsF igen skulle 
deltage ved DAFs forhandlinger, og Arbejdsgiverforeningen sendte derfor et 
brev til DsF den 29. maj39. Selv om Lyngsie på et møde den 29. maj i DAFs 
ledelse helst ville undgå DsFs medvirken ved forhandlingerne40, accepterede 
forbundet det dagen efter41.

Forhandlingerne begyndte mandag den 1. juni og fortsatte om tirsdagen. 
Både DA og DAF havde udarbejdet et 4 siders forhandlingsoplæg, og disse vi
ser, at parterne ikke var langt fra hinanden med hensyn til landsoverenskom
sterne. Problemet var imidlertid stadig de laveste lønninger. DA ville ikke give 
tillæg ud over de 3 pct. til lønninger på over 116 øre pr. time i København og 
over 114 øre pr. time i provinsen. DAF ville have et yderligere tillæg til løn
ninger op til 130 øre i København og 120 øre i provinsen42. Det har dog ikke 
været muligt at afgøre hvor mange af DAFs medlemmer, der ville komme til 
at modtage et ekstra tillæg, hvis forbundets krav blev opfyldte.

Hovedorganisationerne forsøgte ihærdigt at få et forlig i stand, men den 2. 
juni blev forhandlingerne atter sprængt. Arbejdsgiverne mente, at DAFs krav 
var for store43, og Lyngsie sagde, at arbejdsgiverne manglede forståelse for, 
hvad kampen gjaldt for arbejderne. Arbejdsmændene ville have rettet »alle de 
uhyrligheder, som gennem de sidste 10 års generelle ordninger var opstået i 
overenskomstforholdene«44.

Samme dag som sprængningen skete, greb Forligsinstitutionen direkte ind i 
forhandlingerne45. Forligsmændene havde ikke været populære hos nogen af 
parterne og havde ikke deltaget direkte i forhandlingerne siden april måned. 
Inden disse afgørende forhandlinger vil blive skildret, er det nødvendigt at gøre 
status for Dansk Arbejdsmandsforbund.

37. DA FU protokol 5/5 1925, p. 394. Langkjærs udtalelse.
38. Om 1920. Se H.S.L., p. 176-177 og Kaarsted (1973), p. 306.
39. Arbejderen 1924-25, p. 378.
40. DAF protokol 29/5 1925 (det kombinerede udvalg).
41. Arbejderen 1924-25, p. 378-379.
42. DsFs arkiv. Sag 258H. Læg: A.I.9 og 13.
43. BTA 2/6 1925, p. 1.
44. Soc-Dem 3/6 1925, p. 2.
45. Alle aviser 3/6 1925.
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VA. Status for Dansk Arbejdsmandsforbund omkring 1. juni 1925

Omkring 1. juni 1925 var der sket en betydelig ændring af hele situationen for 
DAF. Denne ændring kan konkretiseres ved to -  for forbundet modsat rette
de -  forhold. På den ene side var transportstrejken begyndt at blive effektiv, 
men på den anden side stod DAF over for uhyre økonomiske problemer.

Transportstrejkens øgede effektivitet omkring månedsskiftet hang sammen 
med to forhold. En sympatistrejke fra sømænd og søfyrbødere og en engelsk 
havnearbejderblokade.

Sympatistrejken trådte i kraft mandag den 1. juni kl. 24.0046, men nåede 
ikke at blive effektiv. Det gjorde derimod en engelsk havnearbejderblokade. 
Den 30. maj kunne Politiken meddele, at havnearbejderne i Parkeston nægte
de at losse de danske skibe, der var lastet af frivillige arbejdere. Samme oplys
ning modtog Femmands-udvalget fra Hull47. Der findes intet materiale, der 
kan belyse Arbejdsmandsforbundets rolle i etableringen af denne solidaritet, 
men der er ingen tvivl om, at det engelske transportarbejderforbund stod 
bag48. Femmands-udvalget besluttede herefter at aflyse al modtagelse af land
brugsprodukter i Esbjerg og sendte det frivillige mandskab hjem på pinsefe
rie49.

Pressen var i de følgende dage fuld af modstridende oplysninger om den en
gelske blokades effektivitet, men blokaden virkede i hvert tilfælde fra den 2. 
juni. Theilmann fra Femmands-udvalget antydede til Berlingske Tidende, at 
udvalget måske ville anvende fremmede skibe50. Men på udvalgets møde den 
3. juni blev det blot besluttet at afvente forløbet af de faglige forhandlinger51.

Den engelske solidaritet måtte naturligvis virke inspirerende på DAF, men 
samtidig havde forbundet fået store økonomiske problemer. Lyngsie havde 
formodentlig overvurderet DAFs økonomiske styrke. Allerede den 13. maj -  
to dage før transportstrejken -  fortalte Stauning på et ministermøde, at DAF 
kun havde penge (% mill. kr.) til en uges understøttelser52, og et par dage sene
re mente Stauning, at Lyngsie ville lide nederlag på grund af pengemangel53.

46. Ny Tid. Udgivet af Sømændenes Forbund i Danmark. Nr. 6. Juni 1925.
47. Landbrugsraadets Femmands-udvalgs arkiv. Kasse AF 92. Sag 810.
48. Jf. udtalelse af forbundet formand, Ernest Bevin. Politiken 3/6 1925, p. 5.
49. Landbrugsraadets arkiv. Gruppe 8C. »Strejkers indflydelse på landbrugseksporten.« Ma

skinskreven rapport på 15 sider med titlen »Arbejdskonflikten og Landbrugseksporten«, 
p. 10-11.

50. BTA 2/6 1925, p. 6.
51. Landbrugsraadets 6. beregning, p. 87.
52. Steinckes dagbog 13/5 1925.
53. Steinckes dagbog 16/5 1925.
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Der er ingen grund til at tro, at Stauning skulle være forkert informeret. For 
det første havde statsministeren gode oplysninger fra inderkredsen i Arbejds
mandsforbundet, og for det andet oplyste DAFs hovedkasserer, Andreas Ni
elsen, på det kombinerede udvalgs møde onsdag den 20. maj, at DAF havde 
J/2 mill. kr. i kassen, men skulle bruge 1 mill, til understøttelse om fredagen. 
»Hvor formanden så i øvrigt mener at kunne skaffe penge fra, kender taleren 
(Andreas Nielsen) ikke.« DAF kunne højst vente 150.000 kr. om ugen i strej
kebidrag. Hårdt presset gav Lyngsie »forskellige oplysninger om vore kilder«, 
og han fastslog, at DAF ikke ville stå uden penge i de første uger54.

Fredag den 22. maj gik Lyngsie sammen med Andreas Nielsen op til DsFs 
hovedkasserer og fik anvist -  »under forkerte forudsætninger« som det hed
der i DsFs protokol -  et beløb på 450.000 kr. til udbetaling i Arbejdernes 
Landsbank som en del af det beløb på 700.000 kr., som DAF mente at have til 
gode55. Lyngsie hævdede, at DAF betalte 70.000 kr. for meget til DsF pr. uge, 
og konflikten gik på 10. uge56.

Carl F. Madsen mente ikke, at DAF havde så mange penge til gode, og an- 
nulerede henvisningen, der ikke var blevet udbetalt. I stedet blev udstedt en an
visning på 100.000 kr. Da Lyngsie senere på dagen ville hæve de 450.000 kr. i 
banken, kunne han kun få 100.000 kr. Lyngsie skulle have forsøgt at true ban
ken til at udbetale alle pengene, men det mislykkedes. Banken havde i stedet 
henstillet til Lyngsie at forsøge at få det resterende beløb som et lån via DsF57.

Da Lyngsie havde fået afslag i Landsbanken, sendte han et telegram til 
»Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands.« I dette skrev han, at »man vil 
kvæle os« og bad om et stort pengebeløb. Fabriksarbejderforbundet sendte 
samme dag brevet videre til »Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund«. 
Denne organisation henvendte sig dagen efter, den 23. maj, til DsF og bad om 
telegrafisk underretning, hvis hurtig hjælp var påkrævet. Carl F. Madsen sva
rede i et brev den 25. maj. Heri redegjorde han for sin opfattelse og understre
gede atter, at Lyngsie ikke havde ret til de 450.000 kr. Endvidere ønskede DsF 
ikke at kvæle DAF, men ønskede tværtimod forbundet det bedst mulige resul
tat af konflikten58.

54. DAF protokol 20/5 1925 (det kombinerede udvalg).
55. DsF protokol 27/5 1925.
56. I. A. Hansens dagbog 22/5 1925. -  Torben P. Andersen (p. 96) nævner, at også »bank

direktør K. Kiefer« mente, at DAF havde 700.000 kr. på forbundets konto. For det før
ste var Kiefer ikke bankdirektør, men formand for bankrådet, og for det andet siger den 
kilde, Torben P. Andersen henviser til, og andre kendte kilder intet om, at Kiefer havde 
denne mening. Diskussionen om de penge, DAF mente at have til gode, var udelukkende 
et spørgsmål mellem De samvirkende og DAF, og ikke mellem Landsbanken og DAF.

57. DsF protokol 27/5 1925 og I. A. Hansens dagbog 22/5 1925.
58. DsFs arkiv. Lockouten 1925. Kassererkontorets korrespondance 1925. Læg: Tyskland.
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Foruden at sende telegrammet den 22. maj talte Lyngsie også med bankdi
rektør C. C. Clausen fra Privatbanken. Denne skulle have tilbudt Lyngsie, at 
han kunne låne de nødvendige midler, hvis kontanter kunne skaffes i Natio
nalbanken59.

Vel derfor aflagde Lyngsie også besøg hos nationalbankdirektør Green. 
Ifølge I. A. Hansens dagbog skulle Lyngsie have anmodet Green om at un
dersøge, om Arbejdernes Landsbank var solvent. Green havde derpå ringet 
Landsbankens direktør Kier op og tilbudt at understøtte banken. Kier rede
gjorde imidlertid for bankens opfattelse af situationen60, og det ser ikke ud til, 
at Nationalbanken yderligere blev direkte involveret i konflikten.

Det lykkedes dog Lyngsie at skaffe 300.000 kr. i Landsbanken, formodent
lig lørdag den 23. maj61. Dagen før havde regeringen besluttet gennem bank
rådets formand, Kiefer, at søge at få pengene udbetalt ved »indre forhandlin
ger«62. Som sikkerhed for lånet skulle bruges nogle obligationer i Arbejds- 
mændenes ejendom, som Lyngsie lidt tidligere havde deponeret i banken. 
Bankdirektør Kier havde imidlertid givet ordre til, at efterhånden som der blev 
indbetalt penge til arbejdsmændene, skulle disse ikke indsættes på DAFs kon
to, men fradrages lånet63. Dette var Lyngsie ikke orienteret om, så ganske vist 
havde DAF fået penge til ugen med fredag den 22. maj, men ugen efter var der 
igen problemer.

På DsFs forretningsudvalgsmøde onsdag den 27. maj blev DAFs økono
miske krav diskuteret. Efter 3 timers debat blev der nedsat et udvalg, der sam
men med repræsentanter for DAF skulle gennemgå strejkeopgørelsen, og mø
det blev udsat til næste dag. Under mødet havde Lyngsie angrebet banken for 
at stjæle DAFs penge, idet de nye indbetalinger jo blev brugt som afdrag på 
lånet. Endvidere havde Lyngsie forlangt Carl F. Madsen suspenderet som for
mand, men denne kom 'med i det udvalg, der blev nedsat som afslutning på 
mødet64. Den næste dag, torsdag den 28. maj, mødtes forretningsudvalget i-

59. DAF protokol 28/5 1925 (FU- og forhandlingsudvalgsmøde). -  I. A. Hansens dagbog 
27/5 1925. -  I et brev af 7. september 1976 meddelte Privatbanken, at der ikke i arkivet 
fandtes noget materiale om Lyngsies forhandlinger med bankens ledelse. -  Det ser i øv
rigt ud til, at Privatbanken for at yde lånet havde krævet, at DAF flyttede alle sine papi
rer over til banken og tog denne som fast bankforbindelse (sml. DAF protokol 13/7 1925 
-  eks. HB-møde).

60. I. A. Hansens dagbog 22/5 og 26/5 1925.
61. Det er lidt usikkert, om lånet blev udbetalt fredag eller lørdag, idet Steinckes dagbog for 

den 26. maj nævner, at Lyngsie fik pengene fredag aften, men af I. A. Hansens lange refe
rat af en samtale med bankdirektør Kier (I.A. Hansens dagbog 26/5 1925) fremgår det, at 
Lyngsie forhandlede med banken om pengene om lørdagen.

62. Steinckes dagbog 22/5 1925. -  jf. I. A. Hansens dagbog, hvor der står: »Statsministeren 
havde ringet og så småt talt om, om det ikke var rigtigt at imødekomme dem, og så havde 
Lyngsie fået tiltvunget sig 300.000 kr.« (Dagbog 26/5 1925. Samtale med Kier).

63. I. A. Hansens dagbog 26/5 1925. Samtale med Kier.
64. DsF protokol 27/5 1925. -  I. A. Hansens dagbog 27/5-1925.
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gen. Det nedsatte udvalg indstillede, at DAF fik udbetalt kr. 466.528,00 for 
ugen 23.-27. maj65.

Selv om DAF via DsF havde skaffet penge, var det dog ikke nok til, at for
bundet med sikkerhed kunne undgå den samme situation som forrige uge, 
hvor visse afdelinger ikke rettidigt havde fået understøttelsen66.

Lyngsie havde derfor bedt Carl F. Madsen om at indkalde til et nyt forret
ningsudvalgsmøde i DsF. Dette blev holdt fredag den 29. maj kl. 9. Lyngsie 
refererede her, at han dagen før ikke havde kunnet få penge i Landsbanken. 
Han mente, at banken manglede penge, og bad DsF om at komme banken til 
hjælp. Carl F. Madsen konstaterede, at DAF var kommet i forlegenhed med 
sine pengesager, og sagde, at DsF ville hjælpe enhver organisation, hvis det 
var muligt. Carl F. Madsen lovede, at han og kassereren ville finde en ordning 
med banken67.

Bankrådet (bestyrelsen) holdt møde kl. 14. Ifølge I. A. Hansens referat var 
DAFs obligationer ikke gangbare som pant for lån, men når banken ikke ville 
låne DAF penge, skyldtes det først og fremmest Landsbankens dårlige likvi
ditet. Bankdirektør Kier sagde ifølge Bankrådets protokol, at »han under hen
syn til Bankens likviditet selv mod kaution ikke kunne yde det omtalte lån, at 
dette efter (direktørens) formening ville . . .  medføre en forskydning i Bankens 
likviditet, der evt. kunne medføre, at Banken ikke kunne opfylde de krav, som 
organisationerne som indskydere måtte stille.« Konflikten havde tæret på ban
kens likvide midler, og banken havde desuden på samme tidspunkt store pro
blemer af andre årsager. Da DsF imidlertid havde tilstrækkeligt med kapital, 
blev det aftalt, at De samvirkede skulle hæve 300.000 kr. på deres konto som 
et lån til DAF. Dette accepterede Lyngsie og Chr. Sørensen, der senere kom til 
stede68.

I øvrigt ser det ud til, at DAFs enkelte afdelinger skaffede de manglende li
kvide midler til veje ved lån i de lokale banker og ved at bruge af kassebehold
ningerne69. Endvidere lånte Lyngsie på sit glatte ansigt på et eller andet tids
punkt 400.000 kr. af Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse70.

DAF havde altså klaret de økonomiske problemer to uger i træk, men nye 
kunne opstå den tredje uge. Lyngsie, der stadig mente, at DAF blev forfor
delt, sendte derfor et brev til DsF mandag den 1. juni, hvori han bad om, at De

65. I. A. Hansens dagbog 28/5 1925. -  DsF protokol 27/5 1925. Heri indsat referatet af mø
det den 28. maj.

66. DAF protokol 28/5 1925 (FU- og forhandlingsudvalgsmøde).
67. DsF protokol 29/5 1925. -  I. A. Hansens dagbog 29/5 1925.
68. I. A. Hansens dagbog 29/5 1925. -  Protokol for Arbejdernes Landsbanks bankråd 29/5 

1925.
69. DAFs 19. kongres 1929, p. IX-X. Lyngsies beretning.
70. DAF protokol 22/6 1925 (FU-møde).
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samvirkede ville undersøge, hvorledes den økonomiske tildeling til de enkelte 
forbund havde været de sidste 27 år. Lyngsie nævnte, at DAF kun havde fået 
kr. 393.000 af DsF, men havde udbetalt 6 millioner i understøttelse. Denne 
fortolkning af DsFs love kunne forbundet ikke være tjent med. Endelig hæv
dede Lyngsie, at hjælpen fra udlandet ikke mere fremkom præcist på grund af 
»statsministerens, fagforbundenes, vort københavnske hovedorgans, vor kor
respondent til udlandet og den socialdemokratiske provinspresses stadige rå
ben op om konfliktens forestående afslutning«.

DsF behandlede skrivelsen den 3. juni, og Carl F. Madsen svarede i et brev 
samme dag. I dette blev det nævnt, at en undersøgelse af understøttelsen til 
forbundene havde vist, at DsF havde anvendt samme fremgangsmåde i 1925 
som i 1921 og 1922. DsF var også villige til at undersøge forholdene de tidli
gere år, men dette ville tage længere tid. Med hensyn til den udenlandske hjælp 
havde Carl F. Madsen ikke kunnet konstatere, at denne ikke skulle komme så 
præcist som tidligere71.1. A. Hansen havde samme opfattelse om hjælpen ude
fra.

Af I. A. Hansens referat fra forretningsudvalgets møde fremgår det i øv
rigt, at DsF ville give DAF det, forbundet havde krav på, men som I. A. Han
sen refererede, »nu kan der ikke være tale om på ny at give dem penge til at 
fortsætte denne konflikt. -  Derom synes der at være fuldkommen enighed«72.

Med denne beslutning ville DAF være nødsaget til at finansiere en fortsat 
konflikt uden anden støtte fra DsF end den almindelige understøttelse. Dette 
blev dog aldrig aktuelt, da forhandlingerne i begyndelsen af juni førte til et for
lig.

K.5. DAFs afsluttende forhandlinger og mæglingsforslaget a f 3. juni

Forligsmændene havde for første gang i over en måned grebet ind i konflikten 
og havde indkaldt DAF, DsF og DA til et møde om arbejdsmandsoverens
komsterne uden for jernindustrien tirsdag den 2. juni kl. 16. Forhandlingerne 
fortsatte hele onsdagen, og torsdag morgen stillede Forligsinstitutionen et 
mæglingsforslag, der skulle besvares fredag den 5. juni73.

I mæglingsforslaget havde forligsmændene kun anset timelønninger i Kø
benhavn på 117 øre og i provinsen på 115 øre for at være »lave«. Dette var 
langt fra de krav, DAF havde stillet om henholdsvis 130 og 120 øre. Sam
menholdt med DAs tilbud af 1. juni var der dog sket små forbedringer.

71. DsFs arkiv. Sag 258 H. Læg: A.I. 12.
72. I. A. Hansens dagbog 3/6 1925.
73. Arbejderen 1924-25, p. 379.



Dansk Arbejdsmandsforbund under storkonflikten 1925 119

Mæglingsforslagets bestemmelser om landsoverenskomsterne lå i øvrigt 
ikke langt fra det, parterne havde været næsten enige om i forslagene pr. 1. 
juni74.

Selv om mæglingsforslaget af 3. juni var bedre for DAF end de tidligere, 
kunne forslaget ikke på nogen måde siges at tilfredsstille forbundets krav om 
de lave lønninger, og forslaget rummede ingen garantier for frie forhandlinger. 
Allerede om aftenen den 3. juni havde Lyngsie ladet forstå, at han ville forka
ste forslaget75, og til Nationaltidende udtalte han den 4. juni: »Gud hjælpe 
gamle Danmark«. Denne bemærkning ønskede Lyngsie kun opfattet på én 
måde76.

V.6. Regeringens forslag om tvungen voldgift

Allerede medens forligsmændene var ved at udarbejde mæglingsforslag, plan
lagde regeringen en provisorisk lov om tvungen voldgift.

Stauning havde allerede i efteråret 1924 været nervøs for en faglig konflikt 
og havde under hele konflikten forsøgt at få DsF til at være i defensiven.

Problemet med at en socialdemokratisk regering kunne blive nødt til at sæt
te ordensmagten ind mod de strejkende arbejdere, fandt sin endelige løsning, 
da regeringen -  efter at der var opstået uro i Fredericia -  officielt gav sin tilla
delse til at oprette ordenskorps bestående af fagforeningsrepræsentanter77. Or
denskorpsene blev dannet med DsFs billigelse78.

Da regeringen endelig overvejede at afslutte konflikten ved tvungen vold
gift den 5. juni, skyldtes det ikke kun, at landbrugseksporten blev stoppet, men 
i lige så høj grad de parlamentariske forhold.

Den 30. maj 1925 skrev K. K. Steincke i sin dagbog, at »De radikale vil op
træde, hvis der ikke er fred inden pinse«79. Efter Steinckes sprogbrug kan det-

74. Arbejdsmandenes Fagblad 1925-26, p. 57-59.
75. DA FU protokol 4/6 1925, p. 542.
76. Nationaltidende aften 4/6 1925, p. 1.
77. Muligvis på Steinckes opfordring blev der i Fredericia oprettet ordenskorps. Efter trans

portstrejkens udbrud udsendte justitsministeren et cirkulære til samtlige politimestre. 
Ifølge dette kunne der oprettes ordenskorps, der kun havde til opgave at holde orden in
den for fagforeningernes egen kreds. (Ministerialtidende 1925, p. 64)

78. I. A. Hansens dagbog 13/5-1925 - jf. cirkulære nr. 12 af 18. maj 1925. DsFs arkiv. Sag 
258i. Læg H.9. -  I øvrigt er det et åbent spørgsmål, hvor mange steder korpsene blev op
rettet, idet de først og fremmest var beregnet for havnebyerne, og derfor er det interes
sant, at ordenskorpsene ikke blev oprettet i København og Frederikshavn (Forhandlings
protokoller for Arbejdernes Fællesorganisationer i København den 8/6 1925 og Frede
rikshavn 20/5 1925).

79. Steinckes dagbog 30/5 1925. Pinsedag var den 31. maj.
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te kun betyde, at partiet offentligt ville forlange konflikten afsluttet ved hjælp 
af voldgift eller kræve Rigsdagen indkaldt. Hermed ville regeringen komme i 
en vanskelig parlamentarisk situation, og Det radikale Venstres holdning sam
men med den standsede landbrugseksport™ forklarer den plan, ministeriet 
havde om tvungen voldgift den 5. juni.

Regeringens nærmere overvejelser om planen og den politiske storm, der 
rejste sig på grund af »provisoriet«, skal ikke behandles i denne sammen
hæng81, men der skal dog gøres opmærksom på, at Stauning allerede havde 
nævnt muligheden af en provisorisk lov om tvungen voldgift den 25. april82. 
Når regeringen valgte denne fremgangsmåde, var det altså ganske veloverve
jet. Ved et provisorium ville partierne i Rigsdagen stå over for et fait accom
pli, idet en forkastelse af loven ville medføre en genoptagelse af konflikten. 
Derfor ville regeringen ikke risikere at komme i mindretal, hvilket kunne ske 
ved et almindeligt lovforslag om tvungen voldgift -  i særdeleshed i Landstin
get.

Forligsinstitutionens formand, Johs. Dalhoff, var orienteret om regeringens 
plan, idet han var med til at udarbejde selve lovforslaget, men DsF blev ikke 
orienteret. Ikke fordi regeringen regnede med modstand fra den kant83, men 
for at undgå at give fagbevægelsen et medansvar84.

Det var ikke meningen, at forslaget skulle have været offentliggjort, hvis der 
ikke blev brug for det. Nyheden slap imidlertid ud, idet Borgbjerg af en eller 
anden ukendt grund fortalte det til Fyns Venstreblads journalist, Gunnar Ni
elsen. Regeringen forsøgte forgæves at finde kilden, men først i 1942 kom det 
frem, at denne var selveste socialministeren85.

Men provisoriet blev altså ikke benyttet, forliget blev vedtaget.

K.7. Mæglingsforslagets vedtagelse og DAF s økonomiske forhold

Arbejdsgiverforeningen var ikke tilfreds med mæglingsforslaget i sin helhed. 
Langkjær mente ikke, at forslaget var godt, hvis målet havde været at stille

80. På dette sene tidspunkt er de to faktorer, Det radikale Venstres holdning og transport- 
strejken ikke uafhængige, idet De radikales ønsker om voldgift naturligvis blev forøget i og 
med, at landbrugssektoren blev ramt. Jf. Munch (1964), p. 68.

81. Der henvises til Andersen (1976), p. 102-103 og 109-111.
82. I. A. Hansens dagbog 25/4 1925.
83. Stauning havde udarbejdet en støtte-erklæring, der bl.a. skulle underskrives af Carl F. 

Madsen. Staunings arkiv. Kasse 51. Læg: Lockouten 1925.
84. Steinckes dagbog 5/6 1925. -  Så vidt det kan konstateres, var kun følgende orienteret om 

planen: Ministeriets medlemmer, kongen, kabinetssekretær Krieger og Johs. Dalhoff og 
statsrådssekretær Fr. V. Petersen, der udarbejdede lovforslaget. Om fredagen (5/6 1925) 
blev endvidere overpræsident Jensen og partiets formand, Fr. Andersen, orienteret. (Stein
ckes dagbog 3-5/6 1925).

85. Fyns Venstreblad 27/9 1942, p. 57 (sie!).
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DAF op i en krog, men han trøstede sig med, at det sammenlignet med Lyng- 
sies krav fremtrådte i et andet lys86. DAs hovedbestyrelse vedtog forliget med 
43 stemmer mod 3, men Langkjærs problem var ikke, hvad arbejdsgiverne 
skulle gøre, hvis Lyngsies forbund forkastede, men hvad der skulle gøres, hvis 
DAF vedtog med et forbehold om f.eks. 2 øre mere i timen. I så fald regnede 
Langkjær nemlig med, at dagspressen ville lægge pres på DA for at få afslut
tet konflikten87.

DAF vedtog mæglingsforslaget på et møde i det kombinerede udvalg den 5. 
juni 1925 med 26 stemmer mod 17. Når forbundets tidligere »krigsudvalg« 
vedtog forliget og gik imod formandens opfattelse, skyldtes det ikke, at forsla
get blev betragtet som tilfredsstillende, men at et flertal i forsamlingen frygte
de for DAFs økonomiske situation.

Lyngsie havde på en eller anden måde -  formodentlig uden om DsF -  skaf
fet penge til strejkeunderstøttelserne for 3. gang. Afdelingerne ville modtage 
beløbet dagen efter, lørdag den 6. juni, da bankerne var lukkede om fredagen, 
Grundlovsdag.

Lyngsie og forhandlingsudvalget med undtagelse af Vald. Petersen ville an
befale forsamlingen at forkaste mæglingsforslaget. Dette fandt bl.a. Sophus 
Mortensen inkonsekvent, da udvalget havde anbefalet forliget af 25. maj med 
Sammenslutningen. Lyngsie udtalte, at DAF havde midler nok til både at kla
re denne uge og en til to uger mere.

Endvidere ville Lyngsie kræve garantier for frie og direkte forhandlinger, og 
han ville have en klar tilkendegivelse af, at skruebrækkerne skulle fjernes. Chr. 
Sørensen var betænkelig ved at optage nye lån, og Vald. Petersen udtalte, at 
»det er heller ikke ligegyldigt, hvorfra vi får vore midler«88.

Det er muligt, at Vald. Petersen hermed hentydede til Privatbanken, der i 
hvert tilfælde på et eller andet tidspunkt havde lånt DAF 100.000 kr89.

Ib Nørlund har givet udtryk for den opfattelse, at hele det socialdemokrati
ske apparat var blevet sat ind mod arbejdsmændene i 1925. »DsF nægtede 
hjælp til understøttelser. Arbejdernes Landsbank nægtede endog lån selv mod 
pant på % million. DsF havde endvidere standset DAFs annoncer i Social-De- 
mokraten, så DAF måtte udsende sit eget blad, Storkampen«90.

Ib Nørlunds opfattelse bygger først og fremmest på en fortolkning af Lyng-

86. DA FU protokol 4/6 1925, p. 542.
87. DA HB protokol 5/6 1925, p. 321ff.
88. DAF protokol 5/6 1925 (det kombinerede udvalg).
89. Jf. DAFs 19. kongres, p. 142. Regnskabet.

Det er også muligt, at Vald. Petersen havde tænkt på nogle forhandlinger, som Lyngsie 
havde haft med Åge Jørgensen fra den sovjetiske delegation. (Steinckes dagbog 3-4/6 
1925).

90. Ib Nørlund, p. 123.
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sies udtalelser på DAFs 19. kongres i 1929, og oplysningen om, at DsF skulle 
havde standset annoncer fra DAF, mangler totalt kildebelæg.

Hermed er det ikke sagt, at Social-Demokraten på nogen måde var positiv 
over for DAF i perioden efter Vejlekongressen. Redaktør Marinus Kristensen 
havde endog kaldt Lyngsie til orden i en tale den 5. juni i Roskilde91, men no
gen annonceboycot var der ikke tale om.

Torben P. Andersen mener, at Ib Nørlund har ret i, at DsF forsøgte at ska
de DAF mest muligt via Landsbanken, og Torben P. Andersen nævner i den
ne forbindelse, at banken havde dårlig likviditet. Carl F. Madsen skulle have 
forsøgt at lægge hindringer i vejen, således at DAF 3 fredage i træk fik pro
blemer med at skaffe penge til udbetaling af understøttelserne92.

Denne sidste teori er der intet direkte kildemæssigt belæg for, og der er end
da -  i hvert tilfælde for den første fredags (22. maj) vedkommende -  oplysnin
ger, der kan modbevise teorien. Da Lyngsies krav fredag den 22. maj byggede 
på den antagelse, at DAF havde penge til gode hos DsF, vil dette problem bli
ve taget op til nærmere behandling.

DAFs utilfredshed hang sammen med, at forbundet under hele konflikten 
betalte 1.681.008 kr. til DsF som påligning, men fik 2.565.750 kr. igen som 
understøttelse. Det vil sige, at DAF kun havde fået 884.742 kr. fra DsF under 
hele arbejdsstandsningen, medens forbundet selv havde udbetalt (netto) 
6.337.405,27 kr. til sine medlemmer93.

Så sent som den 17. februar 1926 forsøgte DAFs hovedkasserer at få DsF 
til at yde arbejdsmandene understøttelse for den transportstrejke, som DAF 
havde erklæret alene94.Dette må have givet anledning til en dybere behandling 
af sagen, idet Lyngsie på et forretningsudvalgsmøde i DAF den 20. februar 
1926 kunne meddele, at den fremgangsmåde, DsF havde anvendt ved udreg
ning af bidragene til forbundene, »viste sig at være i overensstemmelse med de 
tidligere års udregninger og altså rigtige«. Lyngsie ville dog stadig tage et for
behold med hensyn til transportstrejken. Med disse oplysninger vedtog DAF 
at stille sagen i bero95.

Et halvt år efter konfliktens afslutning accepterede DAF altså, at DsFs 
fremgangsmåde havde været korrekt. Det vil sige, at de krav, som Lyngsie stil
lede fredag den 22. maj, ikke var berettigede efter de gældende regler, og det 
var altså DAFs egen skyld -  ikke DsFs -  at der var problemer med under
støttelsen. Da det næste dag lykkedes DAF at skaffe 300.000 kr. i Landsban
ken, havde endda selveste statsministeren bedt banken om at imødekomme

91. Soc-Dem 6/6 1925, p. 4.
92. Andersen (1976), p. 98 og 105.
93. DsFs beretning 1925-26, p. 134-135.
94. DsF protokol 17/2 1926.
95. DAF protokol 20/2 1926 (FU-møde).
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Lyngsies krav (p.VIII, note 62). Dette tyder ikke på, at DsF lagde DAF hin
dringer i vejen, og teorien om, at Carl F. Madsen gennem banken havde lagt 
pres på DAF, kan ikke holde stik for fredag den 22. maj.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at DAF fik et mindre beløb fra DsF end 
ventet. Men tilsvarende gjaldt for de andre forbund. Konfliktens omfang var 
så stort, at DsF havde måttet foretage en meget stor påligning af de arbejden
de medlemmer96.

DAFs økonomiske problemer kan skyldes dette, men også at forbundet 
havde forregnet sig med hensyn til bidragene fra udlandet. DAF havde kun 
fået 639.618,44 kr. direkte fra dets broderorganisationer, hvorimod DSMF 
med halvt så mange medlemmer fik 1.021.798,82 kr.97

Arbejdernes Landsbanks holdning gav også anledning til angreb fra Lyng
sies side. Når banken den 29. maj nægtede at låne DAF penge, skyldtes det 
ikke arbejdsmændenes særstilling i konflikten, men udelukkende bankens dår
lige likviditet. Der var heller ikke i DAF enighed om kritikken af banken. Vald. 
Petersen mente, at bankens optræden over for forbundet var »juridisk og for
retningsmæssig forsvarlig«98.

Storkonflikten havde tæret på bankens likvide midler, og samtidig havde 
Arbejdernes Landsbank store vanskeligheder af andre årsager. Arbejdernes 
Fællesorganisations Brændselsforening var blevet en klods om benene på ban
ken i 1924/25. En rekonstruktion af Brændselsforeningen nødvendiggjorde en 
garantitilførsel fra DsF på 1,2 mill, kroner99, men inden denne garanti blev gi
vet den 10. juni 192510°, havde bankrådet diskuteret en eventuel likvidation af 
banken101. Således er der heller ikke den anden fredag (29. maj) belæg for teo
rien om, at Carl F. Madsen skulle have hindret DAF via Landsbanken.

Fredag den 5. juni havde Lyngsie ad forskellige ukendte kanaler skaffet 
penge til udbetaling den følgende dag (p. 43), og først fra dette tidspunkt kan 
det fastslås, at DsF ikke længere ville hjælpe DAF økonomisk. Onsdag den 3. 
juni havde DsFs forretningsudvalg nemlig været enig om, at DAF ikke skulle 
havde penge ud over det, forbundet efter reglerne havde krav på, men denne 
beslutning fik ingen reel betydning.

Når debatten om det økonomiske forhold mellem DAF og DsF blev så 
hård, stod det uden tvivl i forbindelse med Lyngsies stædighed. Han stillede 
den 22. maj krav om penge, som han ikke havde nogen ret til, og der er ingen 
tvivl om, at Landsbankens direktør Kier havde ret, når han -  i følge Steinckes

96. Arbejderen 1924-25, p. 409.
97. Se note 93.
98. DAF protokol 1/7 1925 (HB-møde).
99. Bengtsson (1969), p. 61-62.

100. DsF protokol 10/6 1925.
101. I. A. Hansens dagbog 4/6 1925.
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referat -  sagde, at problemet var, at DsF nok ville yde beløbet som lån, mens 
Lyngsie ville have pengene102.

Det er nødvendigt at påpege i denne forbindelse, at ganske vist kunne f.eks. 
Stauning håbe på, at DAF ville slutte forlig på grund af manglende penge, men 
fagbevægelsen kunne ikke tillade, at DAF direkte blev tvunget til at standse 
sine betalinger.

Forholdet mellem DsF og DAF var belastet, men en stærk økonomisk pres
sion på Arbejdsmandsforbundet fra De samvirkendes side ville yderligere 
svække hele arbejderbevægelsen. Fagbevægelsens styrke var det stærke sam
menhold, og en dyb splittelse mellem DsF og DAF ville vanskeliggøre arbej
dernes muligheder over for DA i de fremtidige overenskomstforhandlinger.

V.8. Konfliktens afslutning

Efter DAFs vedtagelse manglede kun Keramisk Forbunds overenskomstfor
hold. Disse blev drøftet med forligsmændene den 5. juni, og om natten blev der 
udarbejdet et mæglingsforslag, der blev vedtaget dagen efter103. Ingen af par
terne ønskede en fortsat konflikt på grund af dette mindre fag104.

Hermed var samtlige overenskomster, der udløb i foråret 1925 for forbund 
under DsF, blevet fornyet. Parterne manglede nu blot at forhandle om vilkå
rene for arbejdets genoptagelse. Disse forhandlinger fandt sted mellem de to 
hovedorganisationer lørdag den 6. juni om eftermiddagen105. Her forsøgte 
Lyngsie i 11. time at skaffe arbejdsmændene flere fordele. For at lægge vægt 
bag sine ord sendte han lørdag den 6. juni et telegram til England, hvori han 
bad om, at blokaden skulle fortsætte, da konflikten ikke var afsluttet106. Dette 
var formelt set også rigtigt, da keramikerne endnu ikke havde accepteret mæg
lingsforslaget.

Det lykkedes ikke for Lyngsie at komme igennem med et krav om pristals
regulering fra februar 1925, men det lykkedes -  i modsætning til 1922 -  at få 
DA til at gå med til den bestemmelse, at arbejde, der var påbegyndt under 
konflikten, efter denne skulle udføres af organiserede arbejdere. Det sidste 
havde ikke været med i DAs oprindelige udkast107.

Arbejdsgiverforeningens oprindelige udkast blev -  sammen med Lyngsies 
tilføjelse -  det dokument om arbejdets genoptagelse, som Langkjær og Carl F.

102. Steinckes dagbog 22/5 1925.
103. Arbejderen 1924-25, p. 380.
104. DA HB protokol 5/6 1925, p. 347. Langkjærs udtalelse.
105. Torben P. Andersen (p.106) hævder, at der fandt møder sted både den 5. og 6. juni, 

hvilket ikke er rigtigt. Der var kun ét møde, og det blev afholdt den 6. juni.
106. BTM 7/6 1925, p. 1.
107. DAs udkast er optaget i I. A. Hansens dagbog 6/6 1925.
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Madsen underskrev ved slutningen af mødet. Med keramikernes vedtagelse og 
med overenskomsten af 6. juni kunne Lyngsie søndag den 7. juni telegrafere til 
England, at blokaden kunne ophæves108. Hermed kunne arbejdet begynde igen 
mandag den 8. juni 1925 om morgenen.

Konflikten i 1925 var den hidtil største i landet og er det stadig (1977), hvis 
antallet af tabte arbejdsdage lægges til grund. Konflikten havde varet fra 19. 
marts til 8. juni eller i alt 62% arbejdsdage. Heraf omfattede den udvidede 
konflikt 36%-37% dage, medens transportstrejken omfattede 16% dag.

Ca. 95.100 arbejdere og ca. 8.800 arbejdsgivere havde været involveret, og 
i alt var der gået ca. 4.022.000 arbejdsdage tabt. Af de ca. 95.100 arbejdere 
var ca. 89.400 medlemmer af DsF, medens ca. 5.700 tilhørte selvstændige or
ganisationer. I det samme tidsrum var der også konflikt i de københavnske 
byggefag. Denne er ikke medregnet i opgørelsen, men omfattede ca. 3.150 ar
bejdere, hvorved det samlede antal ville blive ca. 98.250109.

Antallet af konfliktdeltagere ville imidlertid blive endnu større, hvis de ar
bejdsløse, der mistede arbejdsløshedsunderstøttelsen og i stedet fik understøt
telse af fagforeningerne i lighed med de konfliktramte, blev regnet med. Her
med ville det samlede antal komme op på ca. 130.000 arbejdere110.

DAF var det forbund, der havde haft det største antal konfliktramte med
lemmer. Den begrænsede konflikt omfattede ca. 13.000 arbejdsmænd, den ud
videde ca. 27.000, mens transportstrejken øgede det samlede antal med 10.000 
til ca. 37.000 arbejdsmænd111.

FÅ KONFLIKTENS EFTERSPIL

VL 1. Parternes reaktion

Arbejderbevægelsens økonomiske forhold gav Langkjær anledning til bekym
ring. I det konkrete tilfælde troede han ganske vist, at DsF havde modarbej
det DAF, men denne erkendelse viste ham imidlertid, at hvis uenigheden mel
lem arbejdere og arbejdsgivere drejede sig om principielle spørgsmål, ville ar
bejderne holde sammen og modtage store beløb fra udlandet. Derfor advare
de Langkjær sin hovedbestyrelse den 5. juni mod at forsøge at røre ved 8 ti
mers-dagen. I en konflikt om dette spørgsmål ville arbejderne kunne holde i et

108. Soc-Dem 8/6 1925, p. 1.
109. Statistiske Efterretninger. Nr. 22, 24. juli 1925, p. 142-144.
110. DsFs arkiv. Lockouten 1925. Kassererkontorets korrespondance 1925. Læg: Sverige. 

Brev af 10/8 1925 til »Socialstyrelsen«, Stockholm.
111. DsFs arkiv. Sag 258 J. Læg: Indberetninger fra forbundene. Håndskreven oversigt.
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år. I modsætning til tidligere var arbejderbevægelsen ikke i økonomisk forle
genhed1.

Efter konflikten var der uro i Arbejdsgiverforeningen, særlig fra de mindste 
fags side, da det viste sig, at DA ikke ydede erstatning for tab ved arbejds
standsningen2. Endvidere gav transportstrejken arbejdsgiverne anledning til 
bekymring, da disse ikke havde regnet med den engelske blokade. Dette for
hold blev indgående diskuteret på et møde mellem de nordiske arbejdsgiver
foreninger i Oslo i august 1925, hvor Langkjær bl.a. mente, at arbejdsgiverne 
burde finde midler til at afværge følgerne af en international blokade. Mødets 
deltagere besluttede at lade hele sagen blive grundigt og hurtigt behandlet i ar
bejdsgivernes særlige transportudvalg, »Det permanente Udvalg«3.

Storkonflikten havde altså påvirket arbejdsgiverne, og mere end arbejder
bevægelsens ledere vidste.

For arbejderbevægelsen fik storkonflikten både et politisk og et fagligt ef
terspil. Det politiske, der hang sammen med Staunings »provisorium«, endte i 
Folketinget i slutningen af juli med en dagsorden, der nævnte, at Tinget ikke 
ville udtale sig om midler, der ikke var blevet anvendt4.

Det faglige opgør drejede sig først og fremmest om en offentlig polemik 
mellem Lyngsie på den ene side og Social-Demokraten, Carl F. Madsen, Stau- 
ning og Borgbjerg på den anden. Efter den offentlige polemik fortsatte debat
ten internt i organisationerne.

VI.2. Dansk Arbejdsmandsforbund efter Storkonflikten

Efter konflikten stod DAF med store økonomiske problemer, men disse blev 
klaret ved at påligne samtlige medlemmer et beløb på 150 øre pr. uge i 10 
uger5.

Det interne opgør i forbundets hovedledelse fandt sted i dagene fra den 1. til 
den 3. juli 1925. Diskussionen var udpræget et opgør mellem de to tidligere 
partnere, Lyngsie og Chr. Sørensen6. Når forholdet mellem Lyngsie og Chr. 
Sørensen var blevet yderligere tilspidset omkring den 1. juli, hang det sammen 
med, at Chr. Sørensen havde udarbejdet et forslag til en reorganisation af for
bundet.

Kapitel VI.
1. DA HB protokol 5/6 1925, p. 334. jf. DA FU protokol 22/5 1925, p. 504f.
2. Det nordiske arbeidsgivermøte, p. 61. Langkjærs udtalelse.
3. Det nordiske arbeidsgivermøte, p. 150 og 169-72. Det har ikke været muligt at finde no

get materiale om udvalgets arbejde.
4. Andersen (1976), p. 109-111.
5. DAF protokol 20/6 1925 (HB-møde).
6. DAF protokol 1-2/7 1925 (HB-møde).
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Ifølge forslaget skulle DAF bevares som et hovedforbund, men samtidig de
les i tre mindre næsten selvstændige forbund. Konflikten i 1925 var i slutfasen 
suverænt blevet ledet af Lyngsie. Han ordnede de økonomiske forhold, afbrød 
forhandlinger, arrangerede en skovtur og udsendte et blad. Dette ville ikke 
være muligt efter Chr. Sørensens forslag, og Lyngsie beklagede da også, at 
forslaget var fremsat, da det efter hans mening ville betyde en opløsning af 
DAF7.

DAFs hovedbestyrelse tog først stilling til reorganisationsforslaget den 7. 
august 1925. Chr. Sørensens forslag faldt med 8 stemmer mod 11, hvorimod 
en udtalelse fra Lyngsie fik 11 stemmer mod 98. Hermed havde et meget lille 
flertal i hovedbestyrelsen ikke ønsket at reducere formandens magt. Men det
te viser også den store utilfredshed, mange af hovedbestyrelsens medlemmer 
nærede mod formanden efter konflikten. Af de 8 medlemmer, der støttede 
Chr. Sørensens forslag, havde de 7 i Vejle stemt for  mæglingsforslaget.

Med denne uenighed i hovedbestyrelsen skulle forslaget til endelig debat på 
DAFs 17. kongres i september 1925. Inden reorganisationsforslaget kom til 
debat på kongressen, havde denne vedtaget en udmeldelse af De samvirkede 
Fagforbund med 208 stemmer mod 166, og denne udmeldelse skete på trods 
af Lyngsies, hovedbestyrelsens og de kommunistiske delegeredes ønske om en 
förbliven. Lyngsie havde ønsket at forblive i DsF på visse betingelser, men 
utilfredsheden med hovedorganisationen var for stor9.

I 1926 førte DAF og DsF forhandlinger om arbejdsmændenes förbliven, 
men udmeldelsen blev opretholdt på en kongres med en snæver majoritet på 
194 stemmer mod 18810. Først i 1929 meldte DAF sig atter ind, men denne 
beslutning blev kun vedtaget med få stemmers flertal på den 19. ordinære kon
gres11. Konflikten i 1925 havde skabt store sår.

Selv om udmeldelsen blev vedtaget på trods af Lyngsies ønske, kan den kun 
ses som en sejr for formandens linje over for DsF. Lyngsie sejrede også i re
organisationsdebatten, hvor Chr. Sørensens forslag faldt ved en afstemning 
ved håndsoprækning. Et forslag stillet af formanden og hovedbestyrelsens fler
tal om branchevise valg blev vedtaget, og hermed var der kun foretaget en 
mindre ændring af forbundets struktur.

Debatten var ikke så meget et spørgsmål om reorganisation eller ej, men et 
spørgsmål om et tillidsvotum til Lyngsie. Dette lagde denne klart op i sin ord
førertale, da han sagde, at »det man nåede ved mindretallets forslag, var kun,

7. DAF protokol 30/6 1925 (FU-møde).
8. DAF protokol 7/8 1925 (eks. HB-møde).
9. DAFs 17. kongres, p. 244-252.

10. DAFs 18. kongres, p. 20.
11. DAFs 19. kongres, p. 231. Der blev afgivet 180 stemmer mod 175.
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at vor fremtidige formand blev en formand med papirkrone, en formand man 
kunne skyde alt over på, men som ingen myndighed havde. En sådan papir- 
krone ville taleren ikke bære og en sådan rolle ville han ikke spille...«

DAFs 17. kongres var altså en afgjort sejr for Lyngsie. Hans magt forblev 
ubeskåret, hans linje havde sejret med udmeldelsen, og selv om hans beret
ning var blevet kritiseret, var den enstemmigt blevet vedtaget under bifald. En
delig havde kongressen enstemmigt vedtaget en resolution, der misbilligede 
Marinus Kristensens Roskildetale, »idet kongressen fastslår, at Marinus Kri
stensens udtalelser om vort forbunds formands stilling under kampen var i 
modstrid med de danske arbejdsmands stilling til Lyngsies førelse af kam
pen«12.

Chr. Sørensen trak sig tilbage som førstesekretær og »begrundede dette 
nærmere«13. Chr. Sørensens tilbagetræden må ses i sammenhæng med mod
sætningen til Lyngsie. Den 21. september sendte Chr. Sørensen et brev til 
DsF, i følge hvilket han nedlagde sit mandat i forretningsudvalget. Af brevet 
fremgår, at Chr. Sørensen var trådt tilbage, uden at han havde nogen anden 
stilling14. Chr. Sørensen fik dog nyt arbejde. I december 1925 blev han kom
munalrevisor i København15, og året efter kom han med i bankrådet (bestyrel
sen) for Arbejdernes Landsbank16.

De, der havde håbet, at Lyngsie ville lide nederlag, var blevet skuffet, og 
med DAFs kongres døde diskussionen om storkonflikten i 1925 langsomt ud.

VIL KONKLUSION

Lyngsies mål i 1925 var helt klart at undgå den generelle løsning. I denne 
kamp var DA klart hans modstander, men som konflikten skred frem, kom 
DAF også til at stå over for DsF og regeringen.

Den generelle ordning var til ugunst for de lavestlønnede, og i denne sam
menhæng er det bemærkelsesværdigt, at ingen andre i DsFs ledelse -  at døm
me efter det foreliggende kildemateriale -  havde gjort noget forsøg på at kæm
pe imod den af arbejdsgiverne ønskede samlede løsning.

Uden at have kildebelæg kan der fremsættes den hypotese, at DsFs ledelse, 
der ønskede kompetence til at indgå overenskomster om lønforholdene på de 
enkelte forbunds vegne, havde indset, at en sådan kompetence nemmest kun-

12. DAFs 17. kongres, p. 200-201.
13. DAFs 17. kongres, p. 259-260.
14. DsFs arkiv. Sag 194-258f. 1924-25. Læg: Sag 223.
15. Soc-Dem 18/12 1925, p. 8.
16. Bengtsson, (1969), p. 125.
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ne blive en realitet, jo mere generelle overenskomstordningerne blev. Konflik
terne i begyndelsen af 1920’erne må have bestyrket DsF (og Forligsinstitutio
nen) om, at sammenkædningen var en kendsgerning, og at De samvirkendes 
eneste våben mod Arbejdsgiverforeningens samlede front var en udvidelse af 
DsFs myndighed1. En situation som i 1925, hvor et meget lille fag ved at stem
me imod et af de 22 mæglingsforslag, teoretisk set kunne opretholde en stor
konflikt, måtte i høj grad være uønsket af DsF.

Men officielt blev kompetencespørgsmålet ikke diskuteret i fagbevægelsen 
før 1931, selv om først og fremmest DA i resten af 1920’erne forsøgte at styr
ke centraliseringstendenserne.

Konflikten i 1925 viser mange tendenser i retning af de forhold, der -  gan
ske vist under andre økonomiske realiteter -  blev fastslået i 1930’erne.

Kompetencespørgsmålet blev afsluttet i 1934, da staten med Forligs
mandsloven legitimerede sammenkædningen af overenskomsterne, idet alle 
forbund under DsF nu samlet skulle vedtage eller forkaste et mæglingsfor
slag. Endvidere blev den tvungne voldgift, der havde vist sit ansigt i 1925, en 
ofte benyttet forholdsregel i 1930’erne.

Da der mangler kvalificerede undersøgelser over de faglige forhold i perio
den fra 1925 til 1930, er det svært at vurdere, hvilken »lære« de implicerede 
parter drog af konflikten, i særdeleshed da det er svært at adskille de nye øko
nomiske forholds betydning fra frygten for en ny storkonflikt.

Hvilken lære DAF drog af konflikten, vides desværre ikke, men forbundet 
ser ud til at have tilnærmet sig De samvirkede i mange konkrete situationer i 
den periode, arbejdsmændene stod uden for DsF. At Vilh. Nygård afløste Carl 
F. Madsen som formand, må også have spillet en vis rolle for Lyngsie.

Det ser dog ud til, at DsF rent faktisk tog hensyn til DAFs krav om for
bedringer til de lavestlønnede. Poul Frank Jørgensen mener i DsFs politik ef
ter 1925 at kunne spore en mere bevidst social linje gående ud på at mindske 
lønfaldet for de lavestlønnede grupper, men de konkrete resultater af en sådan 
solidarisk lønpolitik var små2.

Dansk Arbejdsgiverforening var nok den organisation, der mest direkte 
overvejede storkonfliktens betydning, idet foreningen efter 1925 og formo
dentlig indtil 1930’erne ændrede sin taktik. Hvor de store lockouter tidligere 
havde været foreningens stærkeste våben, var dette blevet et tveægget sværd, 
der havde skabt uro i organisationen.

Langkjær udtalte nemlig på et forretningsudvalgsmøde i april 1926:

Kapitel VII.
1. Jørgensen (1975), p. 43.
2. Jørgensen (1975), p. 51-52.
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»Taleren [Langkjær-TS] havde det sidste år hørt så meget fra de fag, der var i 
sympatiaktion, at han vidste, at disse hellere ville yde økonomisk støtte i ste
det for at komme i arbejdsstandsning. Han troede, at man i fremtiden skulle 
søge at undgå de store arbejdsstandsninger derved, at de, der ramtes, holdt pi
nen ud så længe som muligt; men i så fald var det nødvendigt at støtte dem«.3

Storkonflikten er normalt blevet betragtet som et nederlag for DAF, hvil
ket også er rigtigt, for så vidt som det ikke lykkedes at undgå en generel ord
ning, og det ikke lykkedes at opnå større forbedringer ved en fortsat konflikt, 
men hvis fredsperioden 1926-30 også skyldtes, at DA ikke - som i 1921, 1922 
og 1925 -  »turde« erklære store lockouter, fremtræder storkonflikten i et helt 
andet lys.

Det er således et åbent spørgsmål, hvorvidt arbejderne -  hvis storkonflik
ten ikke havde fundet sted -  ellers ville have været nødt til at acceptere endnu 
større lønnedsættelser i resten af 1920’erne, end tilfældet var.
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Skrivelser, notater, cirkulærer, tryksager m.v. vedrørende overenskomstsituationen 
i 1925.
Forhandlingsprotokol 20/2 1924 -  31/3 1925 og 15/4 1925 -  29/9 1926.

B. Statslige institutioner:
ERHVERVSMINISTERIET.
Rigsarkivet.

Intet af interesse for emnet.
JUSTITSMINISTERIETS 3. EKSPEDITIONSKONTOR.
Rigsarkivet.

Intet af interesse for emnet.
LANDBRUGSMINISTERIET.
Rigsarkivet.

Div. skrivelser vedr. landbrugseksporten under konflikten.
(Landbrugsministeriets udførselsjournal (L.U.J.) sag nr. 1340: Udførsel af land
brugsprodukter under strejken).

SOCIALMINISTERIETS 1. KONTOR.
Rigsarkivet.

Intet af interesse for emnet.
STATENS FORLIGSMÆND I ARBEJDSSTRIDIGHEDER.
Rigsarkivet.

»Beretning fra Statens Forligsmænd i arbejdsstridigheder for finansåret 1924-25.«
(Ikke benyttet)
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STATSMINISTERIET.
Rigsarkivet.

Intet af interesse for emnet.

C. Private institutioner:
ARBEJDERNES LANDSBANK.
Landsbankens arkiv.

Forhandlingsprotokol (nr. IX) for Bankrådet.
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI.
Rigsarkivet.

Forhandlingsprotokol 7/10 1924 -  20/10 1933 (Folketingsgruppen nr. 34).
(intet af interesse for emnet).

DET RADIKALE VENSTRE.
Rigsarkivet.

Forhandlingsprotokol for Rigsdagsgruppen 2. oktober 1923 -  10. februar 1926 (B.
1.2.).

SOCIALDEMOKRATIETS RIGSDAGSGRUPPE.
Folketingets bibliotek.

»Forhandlingsprotokol for den socialdemokratiske rigsdagsgruppe 18/8 1920 -
12/2 1925 og 17/2 1925 -  nytår 1928.
(ikke benyttet)

SOCIAL-DEMOKRATEN.
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

Forhandlingsprotokol for kontrahentforsamlingen 1922-1940.
Forhandlingsprotokol for kontrolkommiteen 1919-1925.
(Ikke benyttet)

SOCIALDEMOKRATISK FORBUND.
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

Forhandlingsprotokol (»Forretningsudvalgsmøder«) 1918-1927.
Div. notater af Th. Stauning.
Referater og beretninger fra Valutarådet. (Ikke benyttet)

VENSTRE.
Rigsarkivet.

Protokol for 15/10 1924 -  30/10 1925. (»Venstrepartiet« IX) -  fotokopi.
(Ikke benyttet)

D. Enkeltpersoner:
BORDING, KRISTEN.
Rigsarkivet.

Dagbog 1924-26. (se under trykte kilder).
BORGBJERG, FREDERIK H. J.
Rigsarkivet.

Intet af interesse for emnet.
BRAMSNÆS. CARL V.
Rigsarkivet.

Intet af interesse for emnet.
HANSEN. I. A.
Metalarbejderforbundet i Danmarks arkiv.

Dagbog 1924-25. (se under DSMFs arkiv).
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HAUGE, CHRISTEN N.
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

Manuskripter i Staunings arkiv (se dette).
JENSEN, JENS.
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

Intet af interesse for emnet.
STAUNING, THORVALD.
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

Manuskripter til div. taler og forslag.
Manuskripter af C. N. Hauge om Ministeriet under konflikten og til forskellige for
slag.

STEINCKE, K. K.
Det kongelige Bibliotek.

Dagbog 1924-26.
(findes under: Utilg. 482. IV. l.a. Diverse fra 1920’erne).

E. Forgæves efterspurgte arkiver:
LANGKJÆR, H.

Efterspurgt af Tage Kaarsted (p. 362).
LYNGSIE, M. C.

Efter oplysninger til forf. af et barnebarn, Carl Lyngsie, er al materiale blevet 
brændt af Lyngsies enke kort tid før hendes død.

2. TRYKTE KILDER.
A. Aviser:
Behandlet for perioden april 1924 -  december 1925:

Berlingske Tidende (morgen -  forkortet BTM)
Berlingske Tidende (aften -  forkortet BTA)
Natinaltidende (morgen)
Nationaltidende (aften)
Politiken
Social-Demokraten (forkortet Soc-Dem)
Arbejder-Bladet (udk. hver uge)

Desuden behandlet i relevante tilfælde:
Fyns Venstreblad (Odense)
København
Landmands-Tidende.
(Hvor intet andet er angivet er trykkestedet København).

B. Fagblade, pamfletter fra organisationerne:
Arbejderen. Udg. af DsF. -  ugentlig 
Arbejdsgiveren. Udg. af DA -  ugentlig 
Arbejdsmandenes Fagblad. Udg. af DAF -  ca. hver 14. dag 
Storkampen. Flyveblad, Ansh. red. M. C. Lyngsie - kun 2 numre

C. Beretninger, kongresprotokoller o. lign:
Beretning om Dansk Arbejdsgiverforenings virksomhed i tiden fra 1. maj 1924 til 
18. juni 1925. (Forkortet: DA beretning 1924-25).
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I. beretning om Landbrugsraadets virksomhed. 20. juni 1919 -  19. juni 1920. 1920 
og 6. beretning. 1. januar 1925 -  31. december 1925. 1927. (Forkortet: Land
brugsrådets nr. beretning).
Beretning om De samvirkede Fagforbunds virksomhed. 1. april 1924 -  31. marts 
1925. 1925 og 1. april 1925 -  31. marts 1926. 1926. (Forkortet: DsF beretning år).
II. beretning om virksomheden inden for Centralorganisationen af Metalarbejdere i 
Danmark samt specialberetninger fra brancheorganisationerne inden for samme. 1. 
april 1924 -  31. marts 1925. (Forkortet: 11. beretning).
Dansk Arbejdsgiverforenings Håndbog. 1924-25. 1924 og Håndbog 1925-26. 
1925. (Forkortet: DA håndbog år).
Dansk Arbejdsmandsforbunds 16. kongres. Vejle 16. april 1925. 1925.
Dansk Arbejdsmandsforbunds 17. kongres. København -  september 1925. 1925. 
Dansk Arbejdsmandsforbunds 18. kongres den 29. oktober 1926. 1926.
Dansk Arbejdsmandsforbunds 19. kongres. København -  februar 1929. U. Å. 
(1932). (Forkortet: DAF nr. kongres).
De samvirkende Fagforbund i Danmark. Protokol over generalforsamlingen den 5.- 
7. maj 1925. U. Å. (1925).
Det nordiske Arbeidsgivermøte i Oslo 1925. Stenografiske referater. Trykt som 
manuskript for møtets deltagere. 1926.
D. Litteraturfortegnelse:
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Forkortelser:
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dustrien i Danmark, (også kaldet: Jernindustriens Sammenslutning).



De baltiske flygtninge i Danmark 
1945-1949
A f  Bente Thomsen

Blandt de ca. 275.000 flygtninge, som i 1945 kom til Danmark, var 
der knap 6.000 personer fra de baltiske lande. Balternes situation 
var kompliceret, fordi USSR anså dem for russiske statsborgere, 
mens de selv hævdede sig statsløse. Cand.mag. Bente Thomsen bely
ser balternes leveforhold som flygtninge i Danmark og deres udrejse 
herfra. En mindre del a f balterne havde været i tysk tjeneste under 
krigen. Artiklen viser, hvordan man undgik et russisk krav om 
tvangsrepatriering a f disse ved at overføre de Wehrmachtsange
hörige til Tyskland. Det fremgår endvidere, at man fra dansk side 
ikke var indstillet på at medvirke ved en tvangsrepatriering.

Det er hensigten med denne artikel at forsøge at klarlægge nogle af forholde
ne vedrørende de baltere, der opholdt sig som flygtninge i Danmark fra 1945 
til 1949. Sagen om udleveringen af de 146 baltiske flygtninge fra Sverige til 
USSR i januar 1946 er blevet behandlet af Per Olov Engquist i bogen 
»Legionærerne«. Sverige havde under krigen fra Balticumlandene modtaget 
ca. 30.000 civile flygtninge, som fik asyl i landet. I krigens sidste dage flygte
de ca. 2.500 tyske soldater og 167 baltere i tysk tjeneste, som var blevet inde
sluttede i Kurlandlommen, til Sverige. På opfordring fra de allierede indgik 
samlingsregeringen en aftale om, at de tyske soldater skulle udleveres til vest
magterne og de baltiske til russerne. Udleveringen af tyskerne foregik uden af
færer, mens hjemsendelsen af balterne ikke blev iværksat med det samme. Da 
udleveringen blev aktuel, vægrede den socialdemokratiske regering sig ved at 
give efter for opinionens krav om at give balterne asyl i Sverige og derved om
støde samlingsregeringens beslutning. Eftersom tyskerne var blevet udleveret 
til vestmagterne, mente man ikke at kunne diskriminere russerne ved at nægte 
at udlevere balterne1.

Denne artikel vil i mange henseender være ufuldstændig, og der vil blive 
trukket spørgsmål frem, på hvilke det på nuværende tidspunkt ikke er muligt 
at give et fyldestgørende svar. Ikke desto mindre kan der være en vis rimelig
hed i på denne måde at gøre opmærksom på et emne, som er en interessant del 
af Danmarks efterkrigstidshistorie, men som kun berøres yderst kortfattet i 
værker, der beskæftiger sig med denne periode2.

1. Per Olov Enquist: Legionärerne (Stockholm, 1970). s. 253 fif.
2. Se fi.eks. Politikens Danmarkshistorie, bd. 14, s. 339-341.
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Kildemateriale
Den eneste nærmere omtale af emnet findes i den af Flygtningeadministratio
nen udgivne bog Flygtninge i Danmark 1945-1949. Denne er udarbejdet af 
medarbejderne i Flygtningeadministrationen og er en beretning over det ar
bejde, som fandt sted med flygtningene i Danmark de foregående år. Største
delen af bogen er viet de tyske flygtninge (s.9-256), som da også udgjorde det 
langt største antal -  maj 1945 ca. 244.500 personer3 -  mens resten af bogen 
(s. 257-286) er beretning fra Afdelingen for ikke-tyske flygtninge. Det skal dog 
tilføjes, at en del problemer var fælles for de tyske og de ikke-tyske flygtninge 
og derfor kun er omtalt i bogens første del.

Der findes desuden den af Udenrigsministeriet udgivne »Aktstykker ved
rørende de tyske flygtninge i Danmark 1945-1949«, København 1950, men 
som titlen angiver, omhandler denne bog kun de tyske flygtninge og er derfor 
af begrænset relevans for denne artikel.

I sine erindringer »Modvind og Medbør« beskriver fhv. minister Johs. Kjær
bøl den periode, hvor han var leder af Flygtningeadministrationen, men omta
ler kun de ikke-tyske flygtninge rent en passant4.

Straks efter kapitulationen blev forsorgen for de tyske flygtninge i Dan
mark overdraget Statens civile Luftværn. Et større antal ikke-tyske flygtninge i 
de tyske lejre gjorde krav på bedre behandling end de tyske flygtninge, og 
Dansk Røde Kors påtog sig, efter aftale med overlæge Eigil Juel Henningsen, 
Sundhedsstyrelsen, forsorgen for disse mennesker5. For at kunne bestride den
ne opgave oprettede Dansk Røde Kors en speciel Flygtningeafdeling, hvis le
der blev dr. med. Esther Ammundsen. Da Flygtningeadministrationen blev op
rettet i september 1945 under ledelse af minister Johs. Kjærbøl, indgik DRK’s 
Flygtningeafdeling heri, idet den dog bibeholdt en udstrakt selvstændighed.

Til denne artikel er benyttet de af Dansk Røde Kors i Rigsarkivet depone
rede akter fra denne periode. Det er oversigter over antallet af flygtninge i lej
rene, meddelelser til og fra lejrene samt korrespondance mellem DRK’s Flygt
ningeafdeling og øverste ledelse. Endvidere kan nævnes fortrolige beretninger 
fra DRK’s inspektionsrejser til lejrene og redegørelser i nogle stridsspørgs
mål, der opstod omkring DRK (f.eks. nogle polske soldaters vægring mod at 
tage arbejde i juni 1946, angreb på DRK i dagbladet »København« i forbin
delse med baltersagen i juli 1947), samt redegørelser fra DRK til Røde Kors i 
andre lande.

En væsentlig del af materialet til denne undersøgelse er sager, Flygtninge
administrationens Politiafdeling har afleveret til Rigsarkivet. Flygtningead-

3. Fl. i DK s. 26.
4. Johs. K jærbøl: Modvind og medbør, 1959. Kapitlet »I Flygtningeadministrationen«.
5. DRK’s Flygtningeafdelings beretning af 25.3.47, DRK pk. 71.
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ministrationens Politiafdeling dækkede både tyske og ikke-tyske flygtninge og 
beskæftigede sig -  naturligt nok -  med sager af politimæssig karakter. Det er 
lovovertrædelser (sortbørshandel, ulovligt arbejde, flugt fra lejrene), ansøgnin
ger om omregistrering fra tysk til ikke-tysk flygtning med påfølgende overflyt
ning fra tysk til allieret lejr, udstedelse af arbejdstilladelser, afhøringer i for
bindelse med fastlæggelse af flygtningenes nationalitet og andet. Politiafdelin
gen har til Rigsarkivet afleveret 7 bind flygtningejournaler fra 1945-1949 med 
dertil hørende flygtningejournalsager. Flygtningejournalerne er imidlertid van
skeligt anvendelige, idet der dels mangler sider i dem, dels kun findes et re
gister til første halvdel af 1. bind. Flygtningejournalsagerne er ikke komplette i 
forhold til de sager, som er indført i journalerne. En del sager kan være over
sendt til militærmissionerne på Dagmarhus, som Flygtningeadministrationen 
havde et tæt samarbejde med6, men derudover er der gennemført en yderst 
hårdhændet oprydning og kassation før afleveringen til Rigsarkivet, så kun en 
brøkdel af de oprindelige sager er bevarede. Det er på nuværende tidspunkt 
umuligt at påvise, om der har været udstukket bestemte retningslinier for kas
sationen. Henlæggelsen af sagerne er sket i nogenlunde nummerorden, men 
der kan pludselig være lakuner på op til 50 numre. En del sager er henlagt i 
ukomplet stand. Det må stærkt beklages, at den afleverende instans således 
har kasseret materiale, som givet ville være relevant for undersøgelsen af så
vel de tyske som de ikke-tyske flygtninges forhold. De eneste oplysninger, der 
kan skaffes om de ikke-eksisterende sager, er korte angivelser af korrespon
dancens indhold i flygtningejournalerne samt nogle kortfattede notater på kor
tene i et af politiet ført kartotek over flygtningene.

Det må således erkendes, at materialet fra Politiafdelingen er fragmenta
risk, hvorfor det kun med forbehold vil være muligt at drage slutninger derud
fra. Det til denne artikel benyttede materiale om balterne virker dog nogen
lunde komplet.

Flygtningeadministrationen har til Rigsarkivet afleveret en anselig mængde 
endnu uordnede papirer. Fra denne gruppe skal blot fremhæves referaterne fra 
Socialministeriets møder med SHAEF (Supreme Headquarters Allied Ex
peditionary Forces) på Dagmarhus i månederne maj -  september 1945.

Det har beklageligvis ikke været muligt at opnå tilladelse til at benytte 
Udenrigsministeriets akter, som med sikkerhed kan siges at indeholde meget 
materiale af interesse for denne undersøgelse.

Nogle tidligere flygtninge fra Balticumlandene, nu bosatte i Danmark, har 
vist mig den venlighed at berette om deres personlige oplevelser i forbindelse 
med flygtningeperioden i Danmark, således at også problemets menneskelige

6. Oplysning fra kontorchef Johs. Bløcher den 9.6.1976. Kontorchef Bløcher var fuldmægtig i
Flygtningeadministrationen 1945-1948.
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aspekt kunne belyses. Den estiske legationsråd, A. Koern, har givet mig fyldi
ge oplysninger om sin diplomatiske virksomhed i årene 1945-1951 og har gi
vet tilladelse til benyttelse af dele af sin korrespondance.

Flygtningesituationen i 1945
Ud over de ca. 244.500 tyske flygtninge, som ved kapitulationen befandt sig i 
Danmark, var her ca. 31.000 personer af ikke-tysk herkomst7. Man anså det 
fra dansk side for rimeligt at sikre disse personer noget bedre forhold end de 
tyske flygtninge. Det første problem var at skaffe oplysninger om, hvor de 
ikke-tyske flygtninge befandt sig, og hvor mange der var. Til dette formål ud
pegedes via DRK seks personer, som hver fik til opgave at gennemgå et om
råde af landet og skaffe sig overblik over situationen8. Derefter begyndte man 
at samle de ikke-tyske flygtninge i særlige lejre under Dansk Røde Kors. Me
get hurtigt opstod et problem om, hvem der kunne anerkendes som allieret dis
placed person (D.P.) og hvem ikke9. Tjekkere, italienere, jugoslaver, rumæne
re, polakker såvel som russere blev betragtet som allierede D.P.’s. Østrigere 
betragtedes i starten som tyskere, men overførtes senere til allierede lejre. Civi
le ungarere behandledes som allierede. Danzigere og memellændere aner- 
kendtes i starten som allierede, men overførtes senere til tyske lejre.

De knap 6.000 baltere var et problem, fordi russerne og englænderne så for
skelligt på deres nationalitetsforhold. De betragtedes som allierede, medmin
dre de bevisligt frivilligt havde tjent i tysk uniform eller fået tysk statsborger
skab. I så fald anbragtes de i tyske lejre.

Flygtninge, der hævdede at være statsløse, blev underkastet en nærmere un
dersøgelse og afhængigt af dennes udfald anbragt i tysk eller allieret lejr.

Ved »pæne tyskere« forstod man tyske statsborgere, som havde siddet i kz- 
lejre eller på anden måde været forfulgt af nazisterne. Disse placeredes i sær
skilte lejre og behandledes på lige fod med allierede flygtninge.

På grund af de mange komplicerede forhold valgte man forholdsvis hurtigt 
at benytte betegnelsen ikke-tyske flygtninge frem for allierede -  idet ikke alle 
DRK-placerede kunne siges at tilhøre den sidste kategori.

Baltiske flygtninge
Som tidligere nævnt var der blandt flygtningene knap 6.000 personer, som 
stammede fra Balticum. Med den sovjetiske besættelse af Estland, Letland og

7. Fl. i DK s. 26 og 259.
8. Oplysning fra dr. med. Esther Ammundsen, som sammen med en sekretær fra Dansk Røde 

Kors gennemgik området nord for Limfjorden. 8.7.1976.
9. Se nærmere herom i Fl. i DK s. 261.
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Litauen i 1940 i tankerne havde de valgt at flygte, da de russiske tropper nær
mede sig de baltiske stater i 1944. Flugten gik normalt via Polen til Tyskland, 
hvorfra de, da det endelige sammenbrud nærmede sig i 1945, fortsatte til Dan
mark. Disse flygtninge kom til at udgøre en særlig problemfyldt gruppe blandt 
de ikke-tyske displaced persons på grund af de politisk komplicerede forhold 
ved afklaringen af deres nationale tilhørsforhold og dermed hele spørgsmålet 
om repatrieringen.

Ifølge Jalta-overenskomsten kunne ingen flygtninge, med undtagelse af rus
siske statsborgere, som af politiske grunde ikke ønskede at vende tilbage til de
res hjemland, tvinges hertil, medmindre årsagen til deres vægring var, at de fri
villigt havde ydet støtte til den tyske værnemagt. Problemet med balterne var 
således, at russerne efter indlemmelsen af de baltiske stater i USSR i 1940 be
tragtede dem som sovjetiske statsborgere, mens englænderne betragtede dem 
som statsløse og gav dem den beskyttelse, denne status berettigede til. Det er 
klart, at de baltere, som havde tilhørt den tyske værnemagt, derfor kom til at 
udgøre et særligt vanskeligt problem, hvilket man så i Sverige i 1945/46 i for
bindelse med udleveringen til USSR af de baltiske legionærer.

Statsretligt indtog de baltiske repræsentanter i Danmark en uvis position ef
ter krigen. Den estiske legationsråd havde i 1940 siddet en ordre hjemmefra 
om overdragelse af alle anliggender til den russiske ambassade overhørig og 
fortsatte på egen hånd med at fungere som sit lands repræsentant i Danmark. 
Under krigen var han via en kontakt til modstandsbevægelsen medvirkende til 
at skaffe flygtede estere til Sverige. Selv om Udenrigsministeriet i jan. 1941 
meddelte, at man ikke kunne anerkende ham som »the legation«, fortsatte de 
to parter dog med at have kontakt både under og efter krigen. Da fortegnel
sen over de diplomatiske repræsentanter i København udkom igen i 1945, var 
de baltiske repræsentanter ikke medtaget deri. I maj 1945 sendte den estiske 
legationsråd en række pro memoria ang. flygtninge og disses eventuelle hjem
sendelse til Udenrigsministeriet10. Også den lettiske legationssekretær forsøgte 
-  som senere omtalt -  at intervenere til fordel for flygtningene, men blev kun 
kort tid efter krigen her i landet, hvorefter han rejste til London og tilsluttede 
sig den lettiske repræsentation der11.

Ved kapitulationen oplystes der at være ca. 4.500 baltiske flygtninge i Dan
mark12. Dette tal er noget mindre end det samlede antal registrerede baltere, 
som udgjorde

10. Samtale med den tidligere estiske legationsråd 7.1.1977.
11. Samtale med en tidligere lettisk flygtning 8.2.1977.
12. Fl. i DK s. 278.
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1.010 personer fra Estland 
2.077 -  -  Letland
2.863 -  -  Litauen

i alt 5.950 baltere13

Differencen skyldes, at mange flygtninge, der i første omgang blev internerede 
i tyske lejre, ved en senere omregistrering eller efter ansøgning blev anerkendt 
som baltiske flygtninge og derefter overflyttet til DRK-lejre for ikke-tyske 
flygtninge. Formodentlig har også nogle baltere blandt de tyske flygtninge 
valgt ikke at afsløre deres virkelige identitet af angst for at blive hjemsendt, og 
disse optræder ikke i statistikkerne som allierede flygtninge11.

Langt størsteparten af balterne var civile flygtninge, for hvem det ikke var 
et problem at afgøre, i hvilken slags lejr de skulle anbringes. Men et mindre an
tal krævede nærmere overvejelser: hvem skulle overtage forsorgen for de ikke- 
tyskere, som tidligere havde tilhørt værnemagten, været stationeret i Dan
mark, men før eller efter kapitulationen var flygtet fra deres enheder og derfor 
ikke hjemsendtes med de øvrige tyske tropper14? Det samme spørgsmål var 
aktuelt for de ikke-tyskere, som havde tilhørt værnemagten, var blevet sårede 
og indlagt enten på lazaret i Danmark eller bragt til Danmark med lazaret
skib ved evakuering af lazaretter på Rügen og i Polen i marts-april 1945.

I samarbejde med den allierede militærmission fik de danske myndigheder 
fastlagt, at DRK skulle påtage sig forsorgen for medlemmer af sprængte trop
peafdelinger, mens samlede troppeformationer af englænderne blev sendt til 
Tyskland. DRK kom også til at påtage sig forsorgen for en del personer, om 
hvem det ikke kunne afgøres, hvorvidt de var civile eller militære, idet de ikke 
var uniformerede og ikke besad legitimationspapirer af nogen art. I mange til
fælde kunne man med føje mistænke dem for at have skaffet sig af med kom
promitterende legitimation, uden at man dog var i stand til at bevise noget, og 
sådanne flygtninge blev på den måde anbragt på lige fod med almindelige ci
vile i DRK-lejre.

Spørgsmålet om anbringelse af baltere i uniform blev bragt frem på et møde 
mellem SHAEF og Socialministeriet den 29. maj 1945. SHAEF afgjorde, at 
baltere i uniform skulle iklædes civilt tøj og anbringes i civile lejre. Udover at 
det var vanskeligt at skaffe tøj til dem, havde Socialministeriet ingen indven
dinger derimod15.

13. item s. 259.
14. Brev af 27.4.46 fra DRK til Fl.adm., Pol.afd.s sag nr. 7674/46.
15. Socialministeriets referat af møde på Dagmarhus mellem SHAEF og Socialministeriet. 

29.5.45.
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Livet i lejrene
De ikke-tyske flygtninge blev i første omgang samlet i lejre afhængigt af deres 
opholdssted ved kapitulationen og uden hensyntagen til nationaliteterne. Så 
hurtigt det blev overskueligt -  nemlig sidst i maj og begyndelsen af juni 1945 -  
begyndte DRK at samle flygtningene i lejre efter nationalitet. Dette blev gjort 
først og fremmest af sproglige grunde, men også for at undgå uoverensstem
melser nationaliteterne imellem. Russerne anbragtes særskilt og aldrig sam
men med baltere.

En estisk flygtning, der inden befrielsen havde levet et par måneder på fal
ske papirer i København efter at være flygtet hertil via Tyskland, beretter, at 
hun henvendte sig på Emdrupskolen, hvor hun havde hørt, at DRK havde en 
lejr. Forholdene der var kaotiske. Snart blev dog en del baltere, polakker og 
tjekkere -  i alt ca. 700 personer -  overflyttet til KB-hallen. I begyndelsen sov 
mænd, kvinder og børn imellem hinanden på madrasser på gulvet. Men kort 
efter indflytningen kom en papirfabrikant og afleverede noget pap, og ved 
hjælp af dette indrettede flygtningene på kort tid små »huse«, så der for første 
gang i lang tid blev mulighed for privatliv. Væggene spærrede for blikket, men 
ikke for lyden, så man kunne ikke helt undgå at følge med i naboernes liv. Al
ligevel var det en forbedring fra tidligere. Mad blev bragt til hallen; der var 
rigeligt af den, og den var rimelig god -  de fleste af flygtningene havde kort 
forinden oplevet sult, så kravene var ikke så store. Med renligheden holdt man 
selv justits. Ret hurtigt fik man varmt vand, hvilket affødte nogen kritik ude
fra, idet sportsfolk i andre haller ikke havde mulighed for at tage varmt bad16.

Registrering af flygtningene fandt også sted i lejren, i KB-hallen under med
virken af nogle af de højst estimerede fra hjemlandet, som samtidig kom til at 
fungere som tillidsmænd for flygtningene. I andre lejre foretog det danske po
liti registreringsforhørene uden nogen tillidsmænds tilstedeværelse. En lettisk 
flygtning fortalte, at før afhøringen havde flygtningene fået at vide, at krigs
fanger og krigsflygtninge kunne regne med at blive sendt hjem, så man gik og 
spekulerede på, hvordan man skulle betegne sig selv for at undgå at blive 
hjemsendt. Selve forhøret foregik på tysk, men forhørsrapporten, som flygt
ningene skulle underskrive, var udfærdiget på dansk, hvilket ikke virkede sær
lig betryggende for de i forvejen nervøse flygtninge17.

Børnene tog opholdet i lejrene pænt. Ret kort tid efter indflytningen i KB- 
hallen tog flygtningene selv initiativ til at starte undervisning af dem på 
modersmålet. Stemningen i lejrene var stort set god -  »de folk havde været ud
sat for det, som var meget værre«18 -  men visse begivenheder vakte dog altid

16. Samtale med en tidligere estisk flygtning 11.1.1977.
17. =  11.
18. Samtale med tidl. estisk legationsråd 7.1.1977.
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et voldsomt røre: KB-hallen fik den 18. juni 1945 besøg af tre russiske office
rer, ledsaget af dansk politi. Officererne opfordrede balterne til at tage hjem 
under henvisning til, at de var russiske statsborgere. Officererne blev hujet og 
piftet ud. Efter dette møde var der en del af lejrens beboere, som flygtede til 
Sverige, fordi balterne frygtede, at Danmark, når den allierede militærmission 
forlod landet, ikke ville være i stand til at modstå et russisk krav om udleve
ring af balterne19.

På grund af den uro, de russiske officerers besøg i lejrene forvoldte, greb 
SHAEF ind og stoppede officerernes møder i lejrene. Personer, der ønskede at 
repatriere, skulle i stedet selv henvende sig til den russiske militærmission. Den 
russiske forbindelsesofficer var i øvrigt yderst »disturbed« over, at der i KB- 
hallen foregik propaganda for at afholde balterne fra at tage hjem20. Der sig- 
tedes til aviser og blade af antirussisk indhold, og fra dansk side lovede man at 
indskærpe det gældende forbud mod propaganda i lejrene, hvilket også skete -  
»flygtningene fik at vide, at de ikke måtte diskutere politik«21.

På samme tidspunkt indberettede den russiske forbindelsesofficer til 
SHAEF, at 2 polske officerer i engelsk uniform og med SHAEF-legitimation 
rejste rundt til lejrene og frarådede balterne at tage hjem. SHAEF havde nok 
hørt om de polske officerer, men de tilhørte ikke SHAEF. Man ville dog gerne 
tale med dem, når de dukkede op22. Det forlyder der dog ikke noget om, at de 
gjorde.

I juli-august 1945 fandt der en række anholdelser sted af ikke-tyske perso
ner, som optrådte i tysk uniform eller bevisligt havde været i SS-formationer. 
Anholdelsesgrunden var i nogle tilfælde tilhørsforholdet til den tyske værne
magt, i andre tilfælde et »almindeligt« kriminelt forhold så som indbrud, sort
børshandel o.a.

I Politiafdelingens akter foreligger et brev af 6. okt. 1945 fra den lettiske le
gationssekretær i København til Flygtningeregistreringen. Sekretæren gør heri 
opmærksom på, at han til stadighed modtager breve fra lettiske statsborgere, 
som ikke kan forstå, hvorfor de er anholdt. »Jeg har allerede klargjort for 
Dem de forhold, som under denne krig herskede i Letland, og som var grund
forskellige fra forholdene her i Danmark. Især hvad da angår de lettiske sol
dater, har jeg skrevet til Udenrigsministeriet og berettet derom, idet jeg samti
dig har anmodet om, at disse mennesker kunne blive befriede. . .  hvor der ikke 
forefindes nogen kriminel grund for tilbageholdelsen23.

19. Samtale med tidl. estisk flygtning 11.1.1977 og skrivelse fra den estiske legationsråd til den 
estiske minister i London 10.7.45 (legationsrådens papirer).

20. Socialmin.’s referat af møde på Dagmarhus mellem SHAEF og Socialmin. 20.6.45.
21. Samtale med tidl. lettisk flygtning 8.2.77.
22. Socialmin.’s referat af møde på Dagmarhus mellem SHAEF og Socialmin. 19.6.45.
23. Brev af 6.10.1945, Pol. afd.’s sag 7674/46.
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Halvanden måned senere indløb til Justitsministeriet en klage fra 33 tidlige
re tyske soldater af forskellige nationaliteter, som sad fængslede på Sund
holm24. Af de 33 fængslede var de 13 baltere. De klagede over, at kun en en
kelt af de 33 var blevet afhørt efter anholdelsen, og de krævede behandling i 
overensstemmelse med Haagkonventionen.

Protesterne bar frugt, idet udflytningen af de fængslede begyndte så hurtigt 
som den 24. nov. 1945, men det må formodes at være den udefra kommende 
intervention, som har haft den største virkning. På ovennævnte brev fra den 
lettiske legationssekretær er der den 8. okt. 1946 i Politiafdelingen noteret: 
»Dette er tilsyneladende en af årsagerne til løsladelsen af balter-SS’erne. Vi 
har, så vidt jeg kan se, ikke mere.« En nærmere opklaring af evt. andre årsa
ger kræver adgang til Udenrigsministeriets akter. Klagen fra de fængslede blev 
aldrig besvaret. Efter en påfaldende langsommelig sagsbehandling, hvor kla
gen cirkulerede mellem Justitsministeriet og forskellige politimæssige instan
ser, blev den henlagt 11. sept. 1946 med den begrundelse, at ingen af klagerne 
befandt sig på Sundholm mere. De fængslede var blevet flyttet ud i løbet af no
vember og december 1945. De personer, som var anholdt på grund af tysk tje
neste og kriminalitet, blev flyttet til en diciplinær-lejr. Hvor anholdelsen ude
lukkende var begrundet i tilhørsforhold til værnemagten, fandt overflytning 
sted til en almindelig tysk eller DRK-lejr, afhængigt af vedkommendes natio
nalitet.

I efteråret 1945 forløb livet i lejrene forholdsvis roligt, om end lejrtilværel
sen begyndte at gå mange på. En del flygtninge var blevet flyttet, fordi lejrene 
blev omrationaliseret. I forsommeren 1945 havde man ofte skaffet indkvarte
ring, som ikke egnede sig til vinterbolig, så hen på efteråret måtte man til en 
del mennesker finde noget andet.

Beklædning var et problem for mange flygtninge. Englænderne stillede 
4.000 tyske uniformer til rådighed til fordeling blandt de allierede flygtninge25. 
Via UNRRA indløb en del tøj, som uddeltes i lejrene, men hvad pasform an
gik, var klædestykkerne ikke altid ideelle. Seks unge lettiske mænd, som delte 
værelse i en lejr, kunne tilsammen skrabe nogenlunde pænt tøj sammen, så én 
af dem ad gangen kunne være bekendt at gå i byen. Heldigvis var flygtninge
ne indstillet på gensidigt at hjælpe hinanden26.

Flygtningene modtog 5 kr. om ugen i lommepenge. Det var dem ikke tilladt 
at tage arbejde medjmdtagelse af nogle enkelte, der mod en betaling på 2 kr. 
om dagen kunne beskæftiges ved lejrenes drift, men en del arbejdede alligevel 
illegalt og ofte underbetalt. Lejrlederne var i de fleste tilfælde udmærket til-

24. Brev af 19.11.1945, Pol. afd.’s sag 7674/46.
25. Socialmin.’s referat af møde på Dagmarhus mellem SHAEF og Socialmin. 11.7.45.
26. Samtale med tidl. lettisk flygtning 8.2.77.
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fredse med, at flygtningene på den måde fordrev tiden på fornuftig vis, og lag
de ingen hindringer i vejen. Først i juni 1946 blev der åbnet mulighed for at 
give allierede flygtninge arbejdstilladelse til erhverv, hvor der efter Arbejds- og 
Socialministeriets skøn forelå en udtalt mangel på arbejdskraft -  i praksis blev 
det landbrug, gartneri, husarbejde og rengøring27.

I 1945 blev der hverken fra dansk eller allieret side taget initiativ til under
søgelse af balternes forhold og evt. tilknytning til den tyske værnemagt, hvil
ket for en del nok skyldtes en overvældende arbejdsbyrde i Politiafdelingen, 
men næppe er helt uden sammenhæng med, at der i Sverige i november og de
cember 1945 var en voldsom ophidselse over den bebudede udlevering af de 
baltiske legionærer. Sagen blev opmærksomt fulgt også af de baltiske flygt
ninge i Danmark. Da legionærerne blev udleveret, føltes det som et slag. »Man 
mistede håbet om retfærdighed«28. Flygtningene blev grebet af en naturlig 
angst for, at noget tilsvarende skulle finde sted i Danmark og diskuterede, 
hvordan man kunne modsætte sig det.

I februar 1946 fandt en begivenhed sted, som bragte balterspørgsmålet op 
til behandling. Den 15. feb. 1946 henvendte lejrlederen fra DRK-lejren i Fak
se Ladeplads sig til Flygtningeadministrationens Politiafdeling for at meddele, 
at nogle håndværkere ved istandsættelsesarbejde i lejren i et skjul under gul
vet havde fundet en kuffert indeholdende en tysk uniform og et camouflage- 
overtræk. Desuden fandtes en tegnebog med nogle fotografier samt nogle ty
ske hæderstegn. Visse af de affotograferede personer befandt sig i lejren.

Politiafdelingen iværksatte straks en undersøgelse, og alle værnepligtige 
mænd i lejren blev afhørt29. Der blev optaget rapport i alle de tilfælde, hvor 
den afhørte havde tilhørt den tyske værnemagt eller kunne oplyse noget af 
interesse -  i alt 55 personer. Samtlige, der havde gjort tjeneste i de tyske ræk
ker, var lettiske statsborgere. Letterne blev indrullerede enten i den lettiske le
gion eller i Baubataljon. 35 af de afhørte tilhørte legionen, 8 havde været i 
Baubataljon. Legionen var ren lettisk og modtog kun de personer, som var 
bedst egnede til krigstjeneste. Baubataljonen bestod af de yngste, de ældste og 
personer, som på grund af legemlige skavanker ikke egnede sig til almindelig 
krigstjeneste. Baubataljonen blev anvendt til arbejdstjeneste og ikke sendt til 
fronten. Letterne kunne melde sig frivilligt til tjeneste i 1941 og 1942, senere 
blev de tvangsudskrevet ved mødebefaling gennem Arbeitsamt eller det tyske 
politi.

Legionen var underlagt Waffen-SS. Legionærerne bar tysk uniform med 
SS-mærke på kravespejlet. I huen bar de i begyndelsen Totenkopfmærket un-

27. Skrivelse fra Justitsministeriet af 4.6.46, Pol. afd.’s sag 6031/1946.
28. Samtale med tidl. estisk flygtning 11.1.1977.
29. Rapport af 21.2.46, Pol. afd.’s sag 7674/46.
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der den tyske ørn, men senere pillede mange legionærer Totenkopfmærket af 
og anbragte det lettiske mærke, en opgående sol, i stedet. Legionærerne fik 
normalt ikke deres blodtype tatoveret på overarmen, kun enkelte, som sårede 
var blevet indbragt til lazaret, havde fået det.

Med en enkelt undtagelse var ingen af de afhørte i besiddelse af papirer, 
som kunne oplyse noget om deres nærmeste fortid. Dette var en væsentlig 
hindring ved undersøgelsen af flygtningenes tidligere forhold, idet specielt de 
suspekte var motiverede for at tilintetgøre deres dokumenter. De fleste af de i 
Fakse Ladeplads afhørte var kommet til Danmark som sårede med en eller 
anden form for lazarettransport. Dette var en acceptabel forklaring på mang
lende legitimation, idet det lettiske pas var blevet dem frataget ved indtræden i 
hæren, og den tyske Soldbuch blev inddraget ved indlæggelse på lazaret. Om
stændighederne var derfor mest mistænkelige for personer, som hævdede ikke 
at have været i tysk tjeneste, men samtidig ikke var i stand til at fremvise papi
rer af nogen art.

Ved afhøringen vedkendte de fleste sig et tilhørsforhold til enten legionen el
ler Baubataljon. Ejermændene til den fundne kuffert og tegnebog begrundede, 
hvorfor de havde skjult tingene. Kuffertens ejermand forklarede, at »han og 
hans kammerater med naturlig opmærksomhed havde fulgt balternes skæbne i 
Sverige. Da disse blev sendt af sted, fik lejren, han befandt sig i, besked på, at 
der ville komme en russisk kommission på besøg. Letterne fik den opfattelse, 
at de stod for en snarlig hjemsendelse. Som følge heraf tilintetgjorde de de be
viser på deres tyske tjeneste, som de endnu var i besiddelse af. Billedernes ejer 
fortalte tilsvarende, at han var bange for at have billederne, hvis den russiske 
kommission fandt på at foretage en nærmere undersøgelse. Han havde ikke til
intetgjort billederne, fordi han gerne ville have dem til erindring30.

Politiafdelingen foretog sig umiddelbart efter afhøringerne ikke yderligere i 
sagen. Den 21. feb. 1946 -  samme dag, som afhøringerne fandt sted -  bragte 
»Socialdemokraten« en artikel om sagen med overskriften: »Fantastisk affæ
re blandt flygtninge i Fakse Ladeplads«31. Det blev heri fremhævet, at den lo
kale befolkning var utryg ved at have flygtningene iblandt sig. Sagen faldt dog 
hurtigt til ro, fremskyndet af en udflytning af flygtningene fra Fakse Lade
plads til lejre i Køge og Ålborg.

I begyndelsen af marts indberettede gesandtskabet i Moskva til Udenrigs
ministeriet, at de fleste russiske morgenblade den 3. marts 1946 havde refere
ret den ovenfor omtalte artikel fra »Socialdemokraten«32. De lettiske flygtnin-

30. Rapport af 21.2.46, Pol. afd.’s sag 7674/46.
31. Socialdemokraten 21.2.1946, s. 3.
32. Indberetning til Udenrigsministeriet af 4.3.46, 705ni, B 104 nr. 29, i Pol. afd.’s sag 

7674/46.
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ge blev omtalt, og det nævntes, at en del af dem havde gjort tjeneste i SS-for- 
mationer i nazitiden. De russiske aviser sluttede som »Socialdemokraten« med 
at skrive, at »det håbes, en igangsat undersøgelse vil gøre det muligt at udskil
le SS-mændene og sende dem til steder, hvor de vil være under opsigt«. Der er 
grund til at fæstne sig ved, at de russiske aviser var meget moderate i deres ud
tryk. Der fremførtes ikke noget krav om, at sådanne personer burde send.es til
bage til deres hjemland. Det er dog forståeligt, at avisomtalen kunne afføde en 
vis nervøsitet i Danmark, fordi man kunne frygte, den var optakt til et krav 
om udlevering. Udenrigsministeriet bad foreløbig Flygtningeadministrationen 
om at blive holdt underrettet om, hvad der skete i sagen33.

Efter at have indhentet en redegørelse i DRK skrev Flygtningeadministra
tionen tilbage til Udenrigsministeriet, at man nærede store betænkeligheder 
ved de baltiske flygtninges -  og navnlig de tidlige værnemedlemmers -  fort
satte förbliven i Danmark34. Man havde via British Military Mission kontak
tet de allierede myndigheder i Tyskland, men 15. april 1946 fået at vide, at 
man i Tyskland ikke inden for en overskuelig tid ville tage disse personer. De 
skulle derfor være at betragte som demobiliserede og almindelige displaced 
persons. Af den grund ønskede Flygtningeadministrationen, at Udenrigsmini
steriet endnu en gang skulle tage spørgsmålet om balternes udsendelse af Dan
mark op med British Military Mission. Det samme gjaldt spørgsmålet om, 
hvorvidt værnemagtsmedlemmer skulle have særbehandling.

Flygtningeadministrationens uvilje mod at beholde balterne usorterede i lej
rene gjorde indtryk i Udenrigsministeriet, idet udenrigsminister Gustav Ras
mussen den 31. juli 1946 anmodede om en undersøgelse af de herværende bal
tiske flygtninges forhold, for så vidt de pågældende måtte antages at have haft 
tilknytning til den tyske værnemagt35.

Undersøgelserne blev dog ikke iværksat, på trods af at Flygtningeadmini
strationen selv havde udtrykt ønske derom, og at Politiafdelingen var vidende 
om, at der ud over balterne fra Fakse Ladeplads var mange flere suspekte 
blandt flygtningene. Det var Politiafdelingen, som anså det for politisk uklogt 
at igangsætte undersøgelserne på daværende tidspunkt. På et møde 8. sept. 
1946 med deltagelse af repræsentanter fra Justitsministeriet, Udenrigsministe
riet, Rigspolitichefens Fremmedafdeling samt Flygtningeadministrationens 
Politiafdeling fremførte sidstnævnte, at en undersøgelse som den af udenrigs
ministeren ønskede efter Wehrmachtsangehörige måtte formodes at ville væk
ke et voldsomt røre blandt de baltiske flygtninge. De pågældende ønskede 
næppe at komme til Tyskland, om end de måske endnu mindre ønskede at

33. Brev af 27.3.46 fra Udenrigsministeriet til Fl. adm., i Pol. afd.’s sag 7674/46.
34. Brev af 30.4.46 fra Fl. adm. til Udenrigsmin. i Pol. afd.’s sag 7674/46.
35. Brev fra Udenrigsmin. til Fl. adm. af 31.7.46, i Pol. afd.’s sag 7674/46.

send.es
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komme til Balticum. »Og hvad de end mener om undersøgelsens formål, vil de 
utvivlsomt søge at arbejde på at skabe en stemning her i landet for deres för
bliven her, måske endog gå »underjorden« for at unddrage sig en undersøgel
se eller bortsendelse«. Endvidere måtte man regne med, at det russiske ge
sandtskab og hjemsendelseskommissionen hurtigt ville få kundskab om aktio
nen. De ville næppe tolerere, at baltere sendtes til Tyskland som Wehrmachts
angehörige, så man måtte derfra forvente en protest mod hele aktionen, må
ske endda et krav om hjemsendelse af samtlige baltere til Balticum. Således vil
le den ønskede undersøgelse kunne aktualisere hele balterspørgsmålet36.

Sagen fik imidlertid en ny vending, før Udenrigsministeriet nåede at reage
re på de fremførte synspunkter. I midten af december 1946 erklærede englæn
derne sig villige til at medvirke ved en udsendelse af ikke-tyske Wehrmachts
angehörige sammen med de tyske ditto. De ikke-tyske Wehrmachtsangehöri
ge ville blive modtaget og interneret i den britiske zone i Tyskland37. Ordnin
gen gjaldt kun mænd, der havde haft tilknytning til Wehrmacht. Set fra dansk 
side ville dette navnlig få betydning for balterne, hvoraf man mente at kunne 
udsende 7-800 personer. Samtidig havde DRK fra British Military Mission 
modtaget en forespørgsel om, hvor mange baltiske flygtninge der evt. kunne 
anvendes til hospitalsarbejde i England. Herpå havde DRK svaret, at der kun
ne blive tale om ca. 1.020 kvinder og 1.270 mænd, hvilket dog er væsentligt 
mere end det antal, som i virkeligheden udrejste til England.

Mellem fremkomsten af englændernes tilsagn om at overtage de ikke-tyske 
Wehrmachtsangehörige og rekrutteringen af disse er foregået nogle mundtlige 
forhandlinger mellem Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, DRK og Politi
afdelingen, men desværre er disse ikke refererede i Politiafdelingens sager. Be
givenhedernes videre forløb viser dog, at man fandt frem til en ganske klog re
krutteringsmetode. I stedet for at igangsætte en politiundersøgelse af alle flygt
ninge lod man to hold, hvert bestående af én repræsentant fra DRK og én fra 
Politiafdelingen foretage en rundrejse til lejrene for at opfordre de wehr
machtsangehörige polakker og baltere til frivilligt at fremstille sig for en kom
mission i Padborg med udsendelse for øje. Det ene hold gennemgik i dagene 
18.-21. feb. 1947 DRK-lejrene Hellebæk, Kolding, Stensbæk og Esbjerg. Af et 
samlet antal på 1.213 personer i lejrene meldte 134 personer sig til udsendelse 
-  heraf var langt størstedelen baltere38. Det andet hold gennemgik fra 19.-26. 
feb. 1947 lejrene Køge, Ålborg, Thisted og Silkeborg, hvilket resulterede i, at

36. Mødereferat af 13.9.46, i Pol. afd.’s sag 7674/46.
37. Pol. afd.’s notat af 12.12.46 og brev af 14.12.46 fra Arbejds- og Socialmin. til Udenrigsmi

nisteriet, hvori refereres til besked fra Dansk Militær Kontrol i Kolding til DRK herom. 
Pol. afd.’s sag 7674/46.

38. Politirapport af 24.2.47, i Pol. afd.’s sag 7674/46.
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79 enligtstillede mænd meldte sig til udsendelse39.1 begge rapporter fra turene 
oplyses, at henstillingen om at melde sig til udsendelse til Tyskland blev mødt 
med betydelig mistro og skepsis. Flygtningeadministrationen var derfor nød
saget til at foranledige, at den britiske militærmission udstedte en garanti for, 
at englænderne overtog transporten allerede i Danmark, og at alle udsendtes 
til britisk zone. Denne garanti blev udsendt til alle lejre og medvirkede til at be
rolige flygtningene.

Ved tilmeldingen blev de frivillige opdelt i tre grupper:
1. Enlige mænd, der opholdt sig i DRK-lejre og ikke arbejdede.
2. Gifte mænd med familie i lejrene.
3. Enlige mænd, der arbejdede.

Midt i april 1947 var man næsten færdig med udsendelsen af den første 
gruppe, idet ca. 200 enlige mænd var blevet overført til britisk zone40. Gruppe 
2 var man nødsaget til at lade vente, idet englænderne ikke ville tage kvinder 
og børn, og man ikke ville dele familierne. Derfor ønskede man at begynde på 
gruppe 3, enlige mænd, der arbejdede. Dette ville medføre et problem for ar
bejdsmarkedet, idet der var mangel på arbejdskraft. Men -  skrev Johs. Kjær- 
bøl til Arbejds- og Socialminister Søren P. Larsen -  »På den anden side til
lægger jeg det meget stor vægt, at vi udnytter den mulighed for at komme af 
med disse baltere, som er givet os gennem det engelske tilbud, og jeg vil derfor 
gerne bede om din tilslutning til, at vi fortsætter disse transporter41. Som 
erstatning for tabet af arbejdskraft foreslog Flygtningeadministrationen, at de 
ca. 900 bessarabere, som i efteråret 1946 var blevet anerkendt som allierede 
flygtninge og anbragt i en DRK-lejr ved Esbjerg, fik arbejdstilladelse. Ar
bejdsministeren tilsluttede sig begge forslag, og udsendelsen af de Wehr
machtsangehörige kunne således fortsætte. Det benyttede materiale giver be
klageligvis ingen nøjagtige oplysninger om udsendelsens videre forløb.

Ved den frivillige rekruttering meldte sig godt 200 personer42. Derefter gik 
Politiafdelingen alligevel i gang med en undersøgelse af lejrene med henblik på 
at finde resten af de Wehrmachtsangehörige for om muligt at bevæge dem til 
frivilligt at lade sig overflytte til britisk zone. Man skred ikke til nogen tvangs
mæssig overførelse.

Indtil juli 1947 lykkedes det at gennemgøre udsendelsen af balterne uden 
nogen offentlig omtale, men dette var ikke muligt fremover. Som forventet 
kom politiundersøgelserne til at vække en del uro i lejren, idet nogle flygtninge

39. Politirapport af 27.2.47, i Pol. afd.’s sag 7674/46.
40. Brev af 16.4.47 fra Fl. adm. til Arbejds- og Socialmin. Søren P. Larsen, i Pol. afd.’s sag

7674/46.
41. item.
42. Fortrolig redegørelse for balterspørgsmålet af 22.7.47, DRK pk. 158.
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frygtede at blive karakteriseret som Wehrmachtsangehörige og dernæst udle
veret til russerne som krigsforbrydere42. Dette medførte, at nogle forsøgte -  og 
en del med held -  at flygte til Sverige, og det var disse flugtforsøg, som kom til 
pressens kundskab.

9. juli 1947 fremkom der i dagbladet »København« nogle alvorlige angreb 
på DRK’s Flygtningeafdeling og dens ledelse. Overskriften lød »100 baltere 
flygtet illegalt fra danske Røde Kors lejre«43. Artiklen byggede på klager fra 
de estiske flygtninge i lejren Ballonparken på Artillerivej på Amager og bunde
de i forhold, der rakte et år tilbage i tiden. Som grund til flugt angaves util
fredshed med den behandling, DRK gav flygtningene.

I artiklen anklages DRK’s ledelse for myndighedsmisbrug, vilkårlighed og 
unødvendig strenghed. Flygtningeadministrationens Politiafdeling fremstilles 
som vilkårligt og ukontrolleret handlende. Som eksempel på overgrebene på 
estlænderne nævnes kaffemærkesagen fra november 1946 fra KB-hallen, hvor 
beboerne i Ballonparken tidligere havde været placeret. I denne sag anklagede 
en gruppe flygtninge den danske ledelse for at unddrage flygtningene de kaffe
mærker, som rettelig tilkom dem. Da en undersøgelse viste, at der ikke var tale 
om bedrageri, blev initiativtagerne til klagen fjernet fra KB-hallen og overført 
til en lejr i Esbjerg. Blandt de fjernede var de estiske tillidsmænd. Endvidere 
anklagedes DRK for at have forbudt kulturelle sammenslutninger blandt flygt
ninge, og en baltisk komite var blevet opløst af DRK. På grund af den be
taling, arbejdende flygtninge måtte yde for at bo og spise i lejrene, blev disse 
kaldt Københavns dyreste sommerhoteller.

Samme dags aften afviste lederen af DRK’s Flygtningeafdeling, dr. med. 
Esther Ammundsen, i »Aftenbladet« de af »København« fremførte angreb og 
sluttede med at sige, at man kendte angrebets ophavsmænd, som i længere tid 
havde forsøgt henvendelser til forskellige blade for at få dem til at omtale sa
gen. Næste dag, 10. juli, meddelte »København«, at socialminister J. Sønde
rup havde foranlediget en undersøgelse af forholdene, hvorefter en redegørel
se ville fremkomme. Samtidig bragtes et dementi fra DRK, hvori »Køben- 
havn«s angreb betegnes som misvisende og usandfærdige. Det oplystes, at der 
blandt de baltiske flygtninge var et vist antal, der havde tilhørt den tyske vær
nemagt. Flygtningeadministrationens Politiafdeling havde derfor et stykke tid 
foretaget undersøgelser af de baltiske flygtninges forhold. Man formodede, at 
det var for at unddrage sig denne undersøgelse, at visse flygtninge valgte at 
bringe sig til Sverige. Samtidig blev det påpeget, at DRK ikke havde udstuk
ket retningslinierne for arbejdet med flygtningene, men at dette var gjort af 
Flygtningeadministrationen i samarbejde med den allierede militærmission.

43. »København« 9.7.47.
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De følgende dage fortsatte »København« angrebene på DRK for at svigte 
balterne og ikke behandle dem, som de havde krav på. I en leder krævedes, at 
balterne blev permanent indlemmet i det danske samfund. »Vi skylder at give 
dem et asyl, der ikke blot materielt er, som det skal være. . .  men også med 
hensyn til forståelse og tryghed er i overensstemmelse med asylrettens med
menneskelige principper«. Lederen slutter: »Vi må give asylret til dem, der i 
tillid til vor retsopfattelse har søgt ly hos os44. Ingen andre aviser tog angrebet 
fra »København« op. - -

Angrebet kan imidlertid næppe være kommet helt uforberedt for DRK. Der 
var nær kontakt mellem baltiske eksilkredse i Sverige og de baltiske flygtninge 
i Danmark. Som tidligere nævnt var det til Sverige, den i »København« om
talte flugt gik. Aviser, som baltiske eksilkredse udgav i Sverige, blev også læst i 
Danmark i lejrene. Den 6. juli 1947 fik lederen af DRK’s flygtningeafdeling 
fra en lettisk tillidsmand tilsendt et brev samt oversættelse af en artikel, som 
den 7. juni 1947 var blevet trykt i bladet »Latvju Zinas« nr. 43, som udkom i 
Sverige45. Artiklens titel var: »Det lader til, at balterne i Danmark forsvin
der«. Forfatteren skrev deri, at det forekom, at baltiske flygtninge i Danmark 
blev afhentet af politibiler, enten i lejrene eller på deres arbejdspladser, og der
efter forsvandt sporløst. Personalet i lejrene trak kun på skuldrene ved fore
spørgsel om, hvor vedkommende var blevet af. På arbejdspladserne blev flygt
ningene underbetalt, det medførte straffelejr at nægte at tage anvist arbejde, og 
maden i lejrene var ernæringsmæssigt og kvantitativt langt under, hvad der 
måtte anses for rimeligt.

Den lettiske tillidsmand fremsendte til DRK en replik, han havde udarbej
det til ovennævnte artikel, hvori han fremhævede, at såfremt nogle var for
svundet fra lejrene, var det sket af vedkommendes egen fri vilje. Balternes løn 
på arbejdspladserne svarede til den, danske arbejdere fik, og havde man en 
klage, kunne man altid henvende sig til Arbejdsanvisningen eller DRK. »Det 
er klart, at vi kunne ønske os, at mange ting var langt bedre, men man skal 
dog ikke overdrive .. .«46. I sin følgeskrivelse meddelte han, at han havde for
søgt at få sin replik optaget i »Latvju Zinas«, men var blevet det nægtet, såvel 
som det heller ikke var muligt at få oplyst, hvem forfatteren til artiklen af 7. 
juni 1947 var.

Det kan ikke undre, at politiundersøgelser og presseomtale har bidraget til 
at skabe en utryg fornemmelse blandt flygtningene, specielt eftersom alle må 
have haft begivenhederne omkring udleveringen af balterne fra Sverige klart 
stående i erindringen. Der er ret stor usikkerhed angående det antal, der flyg-

44. »København« 12.7.47.
45. DRK, pk. 98.
46. Brev af 6.7.47, DRK pk. 98.



152 Bente Thomsen

tede til Sverige. Lederen af DRK’s flygtningeafdeling oplyste til »Aftenbla
det« den 9. juli 1947, at 3-4 baltere havde forsøgt at flygte til Sverige, mens 
»København« den 10. juli 1947 meddelte at have set en liste med 49 personer, 
blot fra en enkelt lejr. Baltic Humanitarian Association i Stockholm, en bal
tisk eksilorganisation, angav i en klage til Røde Kors i Schweiz, USA og Eng
land, at 300 personer var flygtet47. I en redegørelse til American Red Cross i 
forbindelse med ovennævnte klage oplyste DRK, at ca. 80 personer illegalt 
havde forladt Danmark for at rejse til Sverige48. Dette tal må formodes at kom
me sandheden nærmest. Et så forholdsvis stort antal vellykkede flugtforsøg 
som dette må også ud fra Politiafdelingens journaler anses for sandsynligt, idet 
der findes en række efterlysninger af baltere, hvor sagen efter 2-3 års forløb er 
henlagt med bemærkning om, at vedkommende flygtning befandt sig i Sveri
ge.

Det må formodes at være den negative presseomtale og de mere og mere 
komplicerede politiske forhold i forbindelse med de østeuropæiske flygtninge, 
som bevirkede, at DRK valgte at trække sig ud af arbejdet med de allierede 
flygtninge. DRK følte sig meget ubehageligt berørt ved omtalen i »Køben
havn«. I den fortrolige redegørelse for balterspørgsmålet af 22. juli 1947 gø
res opmærksom på, at DRK indtil da havde klaret den vanskelige balance
kunst mellem humanitære, økonomiske og politiske hensyn, uden at der fra 
dansk, engelsk, russisk eller fra flygtningenes side var rettet anklage derimod. 
»Men en anklage af den art, som »København« har rejst, vil naturligvis meget 
let kunne ødelægge det gode forhold, og såfremt DRK og dets personale frem
tidig skal være udsat for i et regeringsorgan at blive beskyldt for magtbegær, 
vilkårlighed, manglende menneskelighed og meget andet, blot fordi DRK 
loyalt gennemfører de pålagte foranstaltninger, må DRK anmode Arbejds- og 
Socialministeriet om at søge andre udveje for at få forvaltet forsorgen for de 
ikke-tyske flygtninge49.

Den 1. okt. 1947 overgik arbejdet med de ikke-tyske flygtninge til Flygt
ningeadministrationen50. Som grund til overgangen anførtes, at flygtningetal
let var gået ned fra ca. 24.000 til ca. 4.500, og antallet aflejre fra 65 til 7. »Un
der hensyn hertil og til, at man ikke helt kan se bort fra, at der efterhånden 
som flygtningenes ophold her i landet forlænges, kan opstå spørgsmål, som 
det kan blive vanskeligt for DRK at løse, har DRK anmodet Arbejds- og 
Socialministeriet om at blive fritaget for forsorgen for de ikke-tyske flygtnin-

47. Klage til Røde Kors i Geneve, USA og England fra Baltic Humanitarian Association, 
DRK pk. 98.

48. Brev af 23.10.47 fra DRK til American Red Cross, DRK pk. 98.
49. Fortrolig redegørelse for balterspørgsmålet af 22.7.47, DRK pk. 158.
50. Fortroligt brev af 18.9.47 til DRK’s personale fra DRK’s generalsekretær, DRK pk. 158.
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ge50. De omtalte spørgsmål må formodes at være politiske forhandlinger og af
gørelser i forbindelse med repatriering eller förbliven i Danmark; spørgsmål, 
som hørte hjemme på politisk plan og ikke kunne løses af en privat organisa
tion. Ved omlægningen blev dannet en særlig afdeling for ikke-tyske flygtnin
ge under Flygtningeadministrationen, og personalet i DRK-lejrene blev an
modet om at fortsætte i deres stillinger.

Den i »Latvju Zinas« og »København« fremførte kritik gav internationale 
reaktioner, idet »Baltic Humanitarian Association« i Stockholm sendte en kla
ge over DRK’s behandling af balterne til Røde Kors i Geneve, USA og Eng
land. DRK fremkom med en udførlig redegørelse til de tre organisationer i ok
tober 194751, hvori klagerne blev tilbagevist, og man oplyste, at arbejdet nu 
var overgået til et statsorgan, hvorefter man fra DRK’s side anså sagen for af
sluttet. Så langt som til Australien kom sagen, idet »Australian Social Credi- 
ter« den 6. dec. 1947 bragte en artikel, som tydeligt var udarbejdet på grund
lag af Baltic Humanitarian Associations klage. Denne artikel fik Australiens 
Røde Kors til at bede om en redegørelse. Den sidste begivenhed i sagen var, at 
Svensk Røde Kors 20. sept. 1948 bad om oplysninger for »att kunna bemöta 
ifrågavarande beskyllningar«52.

Tvangsrepatriering ?
Det er flere gange tidligere blevet nævnt, at balterne frygtede, at Danmark ikke 
ville kunne modstå et russisk krav om udlevering på trods af Jaltaoverens- 
komstens bestemmelser om, at ingen -  med undtagelse af frivillige i tysk tje
neste -  måtte tvinges til at repatriere. Størst var angsten naturligt nok hos 
dem, der havde været i tysk uniform, om end de fleste var blevet indkaldt un
der tvang. Angsten blev næret af russiske officerers besøg i lejrene og balter
udleveringen i Sverige og gav sig -  som omtalt i det foregående -  ofte krafti
ge udslag.

Men hvordan var den danske holdning til repatrieringsspørgsmålet?
Den 20. maj 1945 blev Socialministeriet ringet op af TASS’ korrespondent i 

Danmark53. Korrespondenten fremhævede, at han ikke havde noget officielt 
mandat, men da de to spørgsmål, han agtede at berøre, havde politisk karak
ter, ville han gerne give et venskabeligt råd.

Han anså det for forkert, at baltiske flygtninge ikke var anbragt i lejre sam
men med de russiske. Derom agtede han at skrive en artikel hjem, og han ville 
derfor gerne vide, hvem han kunne »blame« for adskillelsen. Endvidere havde

51. DRK pk. 98.
52. Brev af 20.9.48, DRK pk. 98.
53. Socialministeriets referat af samtale med TASS’ korrespondent 20.5.45. Sammen med refe

raterne af Dagmarhusmøderne.
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han besøgt en forlægning med baltere og der konstateret, at flygtningene var i 
besiddelse af en række i Sverige udgivne blade med antirussisk propaganda. 
Han ønskede at få disse blade forbudt i lejrene.

Fra Socialministeriets side blev der svaret, at balterne var samlede i sær
skilte lejre, fordi de allierede havde anmodet danskerne om at samle de russi
ske flygtninge et bestemt sted af hensyn til en bedre behandling, men der var 
ikke fremført noget krav om, at balterne skulle indgå deri. Derudover var det 
af sprogmæssige grunde besværligt at have russere og baltere sammen. Hvad 
propagandaen angik, indså man det uheldige i den ensidige påvirkning af flygt
ningene, men da man ikke havde censur, kunne man ikke hindre bladene i at 
komme ind i landet.

Der forlyder intet om, hvorvidt TASS’ korrespondent anså dette svar for 
fyldestgørende, men det lykkedes at undgå, at den russiske presse omtalte dis
se forhold, idet der med Dansk-Russisk Forening som mellemled blev nedsat 
en privatkomité for russiske krigsfanger, til hvilken myndigheder og DRK 
kunne holde sig. Når man betragter dette resultat, vil det umiddelbart fore
komme, at hensigten med opringningen må have været at skaffe bedre forhold 
for de russiske flygtninge, og som pressionsmiddel blev så benyttet en sag, der 
var politisk omtålelig. Forhandlingerne på Dagmarhus viser, at den russiske 
forbindelsesofficer accepterede, at kun baltere, der ønskede at rejse hjem, blev 
anbragt sammen med de russiske krigsfanger54.

Baltic Humanitarian Association anklagede DRK for at undertrykke kul
turelle aktiviteter blandt balterne. Det er sandt, at DRK gjorde dette, og det 
skyldtes, at der fra russisk side flere gange blev rettet henvendelse til de dan
ske myndigheder om, at de baltiske flygtninge blev behandlet for godt, og de 
baltiske komiteer forlangtes opløst, fordi de ansås for at være sæde for anti
russisk agitation49. Dette krav måtte Udenrigsministeriet gå ind på, og DRK 
fik i foråret 1946 besked på af foranledige, at de baltiske komiteer indstillede 
deres virksomhed. Det er klart, at dette skridt, som ikke blev begrundet nær
mere over for flygtningene, måtte medvirke til at skabe utilfredshed og utryg
hed blandt dem.

Efterhånden som det viste sig, at kun en ringe del af balterne ønskede at re
patriere, blev situationen mere anspændt. I marts 1947 henvendte den tidlige
re lettiske gesandt i London sig til det danske gesandtskab dér for at indberet
te, at han fra lettiske flygtninge i Danmark havde hørt, at der bredte sig en bøl
ge af frygt i lejrene, forårsaget af russiske repræsentanters besøg55. De danske

54. Socialmin. referat af møde på Dagmarhus mellem SHAEF og Socialmin. 19.6.45.
55. Brev af 25.7.47 fra Arbejds- og Socialmin. til Fl. adm., i Pol. afd.’s sag 7674/46. Dr. med 

Esther Ammundsen oplyste 8.7.76, at der i visse lejre var en voldsom russerfrygt -  mest 
blandt balterne.



De baltiske flygtninge i Danmark 1945-49 155

repræsentanter, der ledsagede russerne, havde forøget frygten, idet flygtninge
ne havde fået det indtryk, at Danmark overvejede at udlevere dem til russer
ne. Den russiske repræsentant, som havde besøgt lejrene, stammede fra den 
sovjetiske repatrieringskommission. Son nytiltrådt havde han ytret ønske om 
at se de lejre, hvor der var baltiske flygtninge, hvilket man i overensstemmel
se med aftalen med British Military Mission ikke kunne nægte ham. De re
præsentanter, der havde deltaget fra dansk side, nægtede pure, at der var ble
vet sagt noget, som kunne være årsag til frygt -  alle samtaler fandt sted i bed
ste forståelse. Dette er formodentlig korrekt, men det bemærkes, at disse be
søg fandt sted i samme periode som den frivillige hvervning af Wehrmachts
angehörige, hvor stemningen i lejrene i forvejen ikke var helt rolig.

Fra dansk side var man ikke indstillet på at indlemme flygtningene en bloc i 
det danske samfund, men samtidig ønskede man at slippe for dem uden at 
komme i modsætningsforhold til USSR. »Man har fra russisk side endvidere 
ladet skinne igennem, at der eventuelt ville blive fremsat krav om tvungen re
patriering, i hvert fald af alle, der havde tilhørt den tyske værnemagt. . .  Med 
begivenhederne i Sverige in mente har man både fra Udenrigsministeriet, 
Flygtningeadministrationen og DRK’s side gjort alt, hvad der var muligt for at 
undgå at få dette krav fremsat officielt...« , skrives der i den fortrolige rede
gørelse for balterspørgsmålet af 22. juli 1947 fra Flygtningeadministrationen 
til Socialministeriet56. Russerne satte som et mindstekrav, at krigsforbrydere 
blev fjernet fra de allierede lejre og overført til særlejre. Det er strejfet tidlige
re, hvordan man fandt frem til en løsning, som kunne accepteres af alle par
ter. Det lykkedes at få englænderne til at modtage de Wehrmachtsangehörige i 
den britiske zone i Tyskland. Denne løsning stillede også russerne sig tilfreds 
med. Rekrutteringen lod man klogeligt foregå frivilligt i første omgang. Der
ved kom der nok nogle krusninger på overfladen i lejrene, men man undgik at 
fremprovokere en samlet, massiv modstand. Ved en sådan fremgangsmåde fik 
man diskret og næsten uden affærer løst et problem, som i Sverige havde frem
kaldt en folkeopinion af helt enestående styrke.

Samtlige adspurgte flygtninge afviser bestemt, at der fra dansk side nogen
sinde er blevet lagt pres på dem om at repatriere. Derimod nævner en lette, at 
DRK kraftigt gjorde flygtningene opmærksom på, hvornår der var mulighed 
for at emigrere, og at man fra dansk side slog stærkt på, at der i Danmark ikke 
var økonomisk mulighed for at beholde flygtningene57. Men flygtningenes 
frygt for udlevering kunne være mindsket, hvis man havde vovet klart at til
kendegive den danske holdning: balterne skulle ikke tvangsudleveres.

56. Fortrolig redegørelse for balterspørgsmålet af 22.7.47, DRK pk. 158.
57. Samtale med tidl. lettisk flygtning 8.2.77.
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Den estiske legationsråd berettede, at man i Udenrigsministeriet i fortrolig
hed havde sagt til ham, at balterne ikke ville blive udleveret58. En estisk flygt
ning berettede, hvordan lejrlederen beroligede flygtningene med, at man ville 
gøre alt for, at de ikke blev udleveret -  om end vedkommendes kompetence i 
den sag næppe kan have været stor59.

Den estiske legationsråd havde efter krigen fortsat sine funktioner som sit 
lands repræsentant, i første omgang med at udstede pas til de estiske flygtnin
ge. Da han den 25. sept. 1945 underrettede Udenrigsministeriet om denne 
virksomhed, havde man fra ministeriets side ingen indvendinger derimod, om 
end man tilrådede ikke at lade det komme offentligt frem. 22. juli 1946 blev le- 
gationsråden kaldt til Udenrigsministeriet, hvor man bad ham ophøre med at 
udstede pas, da det kunne medføre ubehageligheder for ham fra russernes side. 
Og, tilføjede man i ministeriet, det ville ikke medføre så mange praktiske van
skeligheder at ophøre, idet alle pas jo nu var udstedt. Af disse bemærkninger 
drog legationsråden den slutning, at henstillingen var ment som en formalitet, 
og han fortsatte derfor med at udstede pas, som da også blev accepteret af så
vel danske som udenlandske myndigheder. Så sent som i 1951 foreviste lega
tionsråden et af ham udstedt pas med danske og svenske viseringer for en højt
stående embedsmand i Udenrigsministeriet, hvilket affødte kommentaren 
»very interesting«60.

Den foregående fremstilling viser helt tydeligt, at man fra dansk side havde 
stor forståelse for balternes uvilje mod at repatriere, og at man bestræbte sig 
på at undgå en situation, hvor der kunne fremkomme et krav om tvangsudle
vering. Det var imidlertid ikke kendt blandt flygtningene, at den danske hold
ning var sådan. Af politiske grunde var det naturligvis umuligt at fremsætte en 
officiel garanti til balterne, men man kunne have sparet flygtningene for man
ge bekymringer, hvis man på mindre officiel vis havde ladet skinne igennem, 
hvordan den danske holdning var.

Udrejse
Kun ca. 500 af de i alt 5.950 baltere i Danmark valgte at repatriere, og alle 
disse rejste inden 1948.

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at angive præcist, hvor den reste
rende del af balterne fandt et blivende opholdssted. I 1947-48 rejste ca. 1.000 
baltere og polakker til Tyskland som Wehrmachtsangehörige, 387 baltere rej-

58. Samtale med tidl. estisk legationsråd 7.1.77.
59. Samtale med tidl. estisk flygtning 11.1.77.
60. Samtale med tidl. estisk legationsråd 7.1.77 og skrivelse fra samme til den lettiske minister i

Washington D. C. af 14.7.1952. (legationsrådens papirer).
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ste til England og 134 til Frankrig61. Som tidligere nævnt antages, at ca. 80 
personer flygtede til Sverige. Oversøisk emigrerede i 1945-48 224 personer. I 
de følgende par år var det den oversøiske emigration -  til Canada, USA, Ar
gentina og Australien -  der nedbragte antallet af baltere i Danmark. Skøns
mæssigt kan det anslås, at kun ca. 400 baltere forblev her i landet (knap 80 
estere, ca. 300 letter og nogle enkelte litauiske familier)62. En nøjagtig kort
lægning af emigrationen vil kunne skaffes ved gennemgang af kartoteket over 
ikke-tyske flygtninge i Rigsarkivet.

Afslutning
Skal det danske arbejde med flygtningene bedømmes, er der nogle punkter, 
som bør trækkes frem. Det lykkedes at sikre de ikke-tyske flygtninge i Dan
mark rimelige materielle kår, mens de opholdt sig i lejrene -  rimelige i sam
menligning med de kår, landets øvrige befolkning levede under. Den danske 
holdning umiddelbart efter krigen var, at alle flygtningene skulle ud af landet, 
men efterhånden som opholdet her trak i langdrag, accepterede man, om end 
modvilligt, at nogle ikke-tyske flygtninge ville få fast ophold i Danmark. Når 
en flygtning udtaler ( i forbindelse med et spørgsmål om arbejde her i landet), 
at det føltes, som om den danske regering var flygtningene uvenligt stemt, for
di man ikke ville give dem tilladelse til at få andet end ukvalificeret arbejde59 -  
er det en ganske korrekt opfattelse af den danske holdning: flygtningene skul
le ikke opfordres til at slå sig ned i Danmark, så de senere ikke ville udrejse.

Det er forståeligt, at man ikke ønskede at have udenlandske, forhenværen
de værnemagtsmedlemmer i landet. Som tidligere omtalt blev problemet med 
de wehrmachtsangehörige baltere klaret på en ganske diplomatisk måde, idet 
de blev overført til britisk zone i Tyskland. Fra dansk side ville man undgå 
omtale af sagen, dels for ikke at fremprovokere et russisk krav om udlevering, 
dels for at undgå uro og oprør i lejrene. Det lykkedes at gennemføre udsendel
sen af Wehrmachtsangehörige uden politiske kriser, og derved blev ansvaret 
for mulige senere forhandlinger om hjemsendelse til USSR lagt over på andre, 
nemlig på englænderne. De danske bestræbelser på at undgå konfrontationer 
lykkedes i hele perioden 1945-1949 ganske godt.

Det er helt afgjort, at for balterne har flygtningetilværelsen i Danmark ikke 
været behagelig. Utryghed, en usikker fremtid, en lejrtilværelse under trange 
forhold og arbejde blandt mennesker, hvis sprog de ikke forstod meget af. Den 
største anke, der kan rettes mod den danske flygtningeforsorg er, at man ikke 
formåede at fjerne den værste angst fra balterne. Det kunne være sket ved blot

61. Fl. i DK s. 277-283.
62. Oplysning fra de baltiske nationalforeninger.
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at lade det sive ud, efter hvilke principper man arbejdede. Man gjorde ikke det
te, dels af frygt for, at det ville virke provokerende på USSR, dels fordi der 
ikke eksisterede nogen egentlig flygtningepolitik. Flygtningeproblemet blev 
klaret ved ad-hoc løsninger.

Forkortelser:
DRK: Dansk Røde Kors
Fl. adm.: Flygtningeadministrationen
Fl. i DK.: Flygtninge i Danmark 1945-1949 (København, 1950)
Pol. afd.: Politiafdelingen

Såfremt andet ikke er angivet, findes alt utrykt materiale i Rigsarkivet.



Ophævelsen af Grønlands
kolonistatus
-  et grønlandsk krav?
A f  Axel Kjær Sørensen

Spørgsmålet i overskriften besvarer universitetslektor cand.mag. 
Axel Kjær Sørensen ved at vise, hvorledes tanken om at ændre Grøn
lands kolonistatus først blev bragt på bane a f danskere i en dansk 
udenrigspolitisk sammenhæng, men køligt modtaget a f det grøn
landske landsråd i 1948, dog uden at det afvistes som et fremtids
mål. 1 1951 tog grønlænderen Augo Lynge (MF 1953-59) imidler
tid initiativ til at få  Grønland repræsenteret i rigsdagen, og han flk  i 
løbet a f 1952 danske og grønlandske politikeres tilslutning hertil. 
Under disse drøftelser blev hans ønske om en fuld statsretlig inte
grering a f Grønland i Danmark koblet på, så resultatet blev 1953- 
grundlovens § 1: »Denne grundlov gælder for alle dele a f Dan
marks Rige.« Det grønlandske udspil ses som udtryk for en bestræ
belse på at højne grønlændernes materielle kår ved en formel lige - 
stilling.

Indledning
Med de 8 grønlandslove af 27. maj 1950 blev den danske kolonipolitik i Grøn
land lagt radikalt om. Den Kongelige Grønlandske Handels (KGH) monopol 
på ind- og udførsel til landet, der havde bestået siden 1774, blev principielt op
hævet. Dog blev KGHs forsyningspligt opretholdt, og loven gav mulighed for 
bibeholdelse af monopolet for visse varers vedkommende1.

For at opmuntre til erhvervsvirksomhed fra privat side blev der oprettet et 
statsfmansieret erhvervslånefond, der kunne skyde op til 50% af anlægskapi
talen i private virksomheder. Det havde været en af monopolets utilsigtede føl
ger, at al erhvervsudøvelse udover fangst og fiskeri var foregået i KGHs regi. 
Nu skulle det gøres muligt for grønlænderne selv at etablere sig. Det skulle 
også gøres muligt for danske. Ikke blot blev afspærringen af landet til beskyt
telse af monopolet ophævet, så enhver frit kunne rejse ind, men retten til er
hvervsmæssig fangst, fiskeri og jagt og anden næringsvirksomhed blev gjort fri 
for alle bosiddende i Grønland, og med mulighed for, at ikke-bosiddende stats
borgere også kunne få lov. Det blev i kommissionsbetænkningen omhyggeligt

1. Lov om udøvelse af erhverv i Grønland, § 16.
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slået fast, at hensigten med at åbne Grønland for privat dansk erhvervsvirk
somhed ikke var at åbne nye muligheder for dansk erhvervsliv, men at trække 
folk til, der med deres eksempel og inddragelse af grønlændere i virksomhe
den kunne være læremestre i erhvervsudøvelse på privat grundlag2.

Selv om denne ændring i den økonomiske politik var et skridt i retning af at 
tilnærme vilkårene for erhvervsudøvelse i Grønland til vilkårene i det øvrige 
Danmark, var det ikke i sig selv noget, der berørte Grønlands koloniale sta
tus. Der havde i monopolets historie flere gange været røster fremme om at af
skaffe det og lade private komme til, og der blev i 1927 dannet en forening 
»Det ny Grønland« med det formål at lukke Grønland erhvervsøkonomisk op 
for dansk kapital. Erhvervsudvikling i kolonierne blev da også i mellemkrigs
tiden en fast bestanddel af engelsk og fransk kolonipolitik og havde længe væ
ret det i belgisk og hollandsk. Det nye i politikken, også den danske i Grøn
land 1950, var, at kolonimagterne erkendte, at de nødvendige investeringer 
ikke kunne præsteres af kolonierne selv, men måtte tilføres udefra dels af sta
ten og dels af private. Rollefordelingen mellem disse to bestemtes af deres øko
nomiske muligheder og historiske tradition. Denne opgivelse af koloniernes 
selvfinansiering var for Grønlands vedkommende dog allerede sket fra 1946, 
hvor nyinvesteringerne i Grønlands Styrelses regi med rigsdagens godkendel
se oversteg, hvad Styrelsen selv kunne finansiere.

Omlægningen af den økonomiske politik førte ændringer i administratio
nen med sig. Mens alt før var foregået under Grønlands Styrelse, blev den 
statslige indsats i nybyggeriet for den danske administration lagt under det ny
oprettede Grønlands Tekniske Organisation (GTO). KGH fortsatte, men som 
selvstændigt foretagende. Skole-, kirke- og sundhedsvæsen fik også selvstæn
dige styrelser. Tilbage for Grønlands Styrelse blev den »rene« administration. 
I Grønland blev de to landsfogedembeder lagt sammen til et landshøvdingem
bede, der fik større beføjelser end tidligere. I Danmark blev Styrelsen omdøbt 
til Statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet). Før havde det 
været et direktorat under samme ministerium. Navneændringen var sket efter 
grønlandsk ønske og skulle symbolisere, at Grønland i mindre omfang end tid
ligere skulle »styres« fra København3.

Et længe næret grønlandsk ønske blev også opfyldt ved at sammenlægge de 
to landsråd til et samt udstyre det med større beføjelser end tidligere. Og så fik 
landsrådet -  også efter eget ønske -  lov til at vælge to tilforordnede til Rigsda
gens Grønlandsudvalg. Kommunerne blev gjort større og fik overdraget en 
række opgaver, som tidligere kolonibestyreren tog sig af. Sammen med refor
men i retsplejen 1951, der stillede alle i Grønland under de samme domstole

2. G-50 5,1 s. 35, 37.
3. G-50, 5,1 s. 25.
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mod før en for danskere og en for grønlændere, var der således tale om en 
større ligestilling mellem grønlændere og danskere i Grønland og om en høje
re status for grønlændernes politiske organer. Men nogen ophævelse af kolo
nistatus var det ikke. Det skete først ved grundlovændringen i 1953, hvor den 
nye grundlov simpelthen slog fast, at den gjaldt »for alle dele af Danmarks 
rige«. Denne ændring i Grønlands statsretlige stilling kan med rette ses som et 
led i den nyordning, hvis formål var at ligestille grønlænderne med danskerne 
og gøre Grønland til en integreret del af Danmark ved at indføre danske til
stande så vidt og hurtigt som muligt.

De brede generelle faktorer for såvel nyordning som statusændring vil der
for være de samme. Kravene om og til en nyordning kom fra både dansk og 
grønlandsk side, og det skal i nærværende arbejde interessere os, om op
hævelsen af kolonistatus var et krav fra grønlandsk side, eller om ønsket op
stod andre steder.

I den hidtidige litteratur er ophævelsen af Grønlands kolonistatus blevet sat 
i forbindelse med et pres fra FNs side. Forholdet var det, at medlemslandene 
iflg. art. 73 e var forpligtet til at sende indberetninger om økonomiske, sociale 
og undervisningsmæssige forhold i de »ikke-selvstyrende områder«, de var an
svarlig for. Danmark indsendte sådanne indberetninger for Grønlands ved
kommende.

Max Sørensen mener, at FN-opsynet fremskyndede en politisk udvikling 
frem mod ophævelsen af Grønlands kolonistatus, der dog nok var kommet al
ligevel, om end ikke så tidligt4. Han begrunder det i, at indberetningspligt be
tragtedes som degraderende, og lader dagbladet Information i 1952 yderligere 
begrunde det i, at kolonidebatten i FN havde fået en »tydelig politisk« karak
ter, hvorfor det var bedst at løse Grønlandsspørgsmålet, mens det endnu kun
ne gøres5. Skønt FN-sammenhængen kun sparsomt blev inddraget i grund
lovsdebatten i Danmark, så vil Max Sørensen dog ikke udelukke, at sådanne 
overvejelser havde haft en vis betydning6. I betragtning af, at Max Sørensen 
1938-47 var ansat i udenrigsministeriet og derefter var regeringens juridiske 
rådgiver i forskellige spørgsmål, må hans vurdering, om end den er forsigtigt 
udtrykt, af determinerende faktorer tillægges betydning.

Finn Petersen er i sin afhandling inde på de samme tanker, idet han dog ud
over et ønske hos den danske regering om at komme bort fra FN-kontrollen 
også indfører et grønlandsk ønske om ligestilling som forklaring på, at status- 
ændringen fandt sted i 19537.1 kraft af, at Finn Petersen har benyttet den dan-

4. Denmark and the United Nations, New York 1956.
5. s. 113.
6. s. 114.
7. Grønlandssagens behandling: FN 1946-54, Odense 1975, s.6.
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ske FN-delegerede i kolonisager, Irs. Hermod Lannungs arkiv, kan han til ful
de dokumentere, at netop ønsket om at komme fri af indberetningspligten har 
spillet en stor rolle for Lannung8. Finn Petersens påvisning af, at der allerede i 
1946 var enighed i udenrigsministeriet om, »at søge at åbne mulighed for, at 
den (Grønland) senere kunne integreres«, holder derimod ikke9. Det grøn
landske ønske om ligestilling er i afhandlingen ikke nærmere undersøgt, men 
det afvises dog, at »den danske regering manipulerede det grønlandske lands
råd til en enstemmig tilslutning«10. Så vidt litteraturen. Men forinden spørgs
målet forfølges nærmere, vil det nok være formålstjenligt med nogle få be
stemmelser.

Statsretligt er kolonistatus ikke noget entydigt begreb. Det har ganske vist 
noget at gøre med kolonibefolkningens politiske rettigheder, men disse var 
også i efterkrigstiden højst forskellige fra område til område, ligesom de ænd
redes over tid, og var i øvrigt ledsaget af højst varierende levevilkår. Nogen 
formal definition skal derfor ikke forsøges. Afgørende for bestemmelsen i det
te arbejde er, om moderlandet erkender, at nogle områder, hvor det har poli
tisk suverænitet, har kolonistatus.

Grønlands koloniale stilling var uproblematisk erkendt af samtiden.
Den var karakteriseret ved:

1. den danske lovgivningsmagt lovgav for Grønland, selv om grønlænderne 
ikke var repræsenteret i rigsdagen,

2. den grønlandske befolkning havde dansk indfødsret, men stod under den 
særlige grønlandske ret,

3. grundloven (1920) gjaldt ikke for Grønland. Således specielt ikke § 78 om 
anholdelse og fængsling og § 80 om ejendomsretten11.
Samtidens erkendelse af den koloniale status fremgik også af, at Grønland i 

efteråret 1946 af den danske regering blev anmeldt over for FN som faldende 
ind under pagtens kap. XI Ikke-Selvstyrende-Områder, altså koloni12. Efter
som denne tilstand var erkendt som kolonial status, måtte der ske ændringer 
heri, før koloniforholdet kunne påstås ophævet.

8. s. 14, 17, 26, 29, 81f.
9. s. 93 n. 1. Påvisningen er noget ubetænksomt fremhævet i min anmeldelse i Historie XI, 4

1976 s. 564, men kilden er problematisk. Den består kun af en side 6 af et mødereferat og 
kan i sin foreliggende form vanskeligt være skrevet i 1946. Den er skrevet med den i 1948 
indførte ny retskrivning, endog på skrivemaskine med bolle-å. (Lannungs arkiv VII, 4, 12

Ved udenrigsministeriets venlige bistand er kilden blevet identificeret som en del af et 7 si
ders referat af et møde 28. sep. 1951. (Udenrigsministeriet til Axel Kjær Sørensen 20. jan.
1977 jr. nr. 99 I 145). Som det skal vises, havde spørgsmålet da længe været fremme i de
batten.

10. s. 8.
11. G-50 bd. 2 s. 8.
12. Første rapport afleveret 11/7-1947. UN Gen. Ass. Dok. A/324.
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I debatten om statsretlig integration og nyordning overhovedet optrådte for
skellige aktører. På dansk side spillede Grønlands Styrelse en vigtig rolle i de
batten. Styrelsens politik var naturligvis udstukket af politikerne. Ikke alene i 
kraft af loven om Grønlands Styrelse af 1925, men også ved at blive udført 
under ansvar over for statsministeren (fra 1933). I spørgsmålet om en nyord
ning for Grønland delte Styrelsens embedsmænd sig i to hovedgrupper, der 
både på embeds vegne og privat deltog i debatten. Gruppen, der gik ind for en 
nyordning af omfattende karakter, havde sit tyngdepunkt hos de folk, der hav
de gjort adskillelsestiden 1940-45 med i Grønland. Landsfoged Eske Brun var 
en ihærdig fortaler for denne gruppe. Mod den stod en mere konservativ grup
pe med Styrelsens direktør, Knud Oldendow, i spidsen. De ville nok gå ind for 
erhvervsudvikling i Grønland, men langsomt, så grønlænderne kunne følge 
med, og ændringer i styreformen var der intet øjeblikkeligt behov for. Der kan 
ikke her gøres nøjere rede for gruppernes sammensætning og synspunkter og 
heller ikke for, hvordan de stod i spørgsmålet om en ændring i Grønlands 
statsretlige stilling. Generelt går det an at hævde, at Grønlands Styrelse indtil 
1/1 1947, hvor Eske Brun blev vicedirektør i Styrelsen (enedirektør fra 1/1 
1949), var en bremsende faktor for en nyordning.

Danske politikere deltog i den første tid efter krigen kun lidt i debatten. Der 
var andre vigtige spørgsmål, der skulle løses, og Grønlandspolitikken blev 
traditionelt varetaget af Grønlands Styrelse. Ganske vist havde der siden 1925 
siddet et Rigsdagens Grønlandsudvalg, men der syntes ikke fra rigsdagens side 
at være den store interesse for sagen. I nov. 1945 trak professor Ellinger sig til
bage fra formandsposten efter at have været med i hele perioden. Han var da 
88 år og var gået ud af landstinget i 1932. Først med den socialdemokratiske 
regering fra nov. 1947 kom spørgsmålet på regeringsplan, og statsminister 
Hans Hedtoft syntes at have taget et helt personligt initiativ i febr. 1948 ved i 
Grønlandsudvalget at foreslå adgang for dansk privatkapital under statskon
trol til Grønland. Den statsretlige integration var på dette tidspunkt rejst i de
batten, og Hedtoft tog den senere på året med i sit program.

Med efterkrigstidens stigende internationale pres mod kolonialisme havde 
Danmark en naturlig interesse i at komme fri af forholdet, men jo helst på en 
sådan måde, at dansk suverænitet over Grønland sikredes. En måde at gøre 
det på var at integrere Grønland i Danmark og give den grønlandske befolk
ning valgret til rigsdagen.

Repræsentation i rigsdagen gjorde det ikke alene. Det kunne man godt 
have, uden at Grønland ophørte med at være koloni. Fortilfælde eksisterede i 
den franske 1946-forfatning, hvor samtlige indbyggere i imperiet fik fuld 
borgerret og valgret til Nationalforsamlingen, dog var »les territoires d’outre- 
mer« på ingen måde repræsenteret proportionalt med deres folketal13. Trods
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denne statsretlige »ligestilling« fremsendte Frankrig år efter år frem til slut
ningen af 1950-erne rapporter om udviklingen i det franske Afrika til FN og 
anerkendte dermed iflg. FN-pagten art. 73e, at områderne var »ikke-selv- 
styrende«13, og altså i daglig tale kolonier.

For de erhvervskredse i Danmark, der ønskede åbning af Grønland, var en 
ophævelse af Grønlands kolonistatus ikke nødvendig, men kunne da være et 
argument mod en særbeskyttelse af landet.

Alt i alt må de danske interesser bestemmes som positive over for en stats
retlig integrering af Grønland, når man først havde besluttet sig til at lade sta
ten investere i stort omfang og lade private gøre det samme. Det kunne kun 
understrege det faste tilhørsforhold til Danmark.

Fra grønlandsk side var der en klar udtrykt interesse for en nyordning af 
forholdene i Grønland. Man ønskede kraftigt en hævelse af levestandarden, og 
på baggrund af verdenskrigens gunstige konjunkturer for grønlandske pro
dukter mente man også, at den kunne bæres af den grønlandske produktion, 
når blot der ved hjælp udefra kunne investeres i et moderne produktionsappa
rat. Samtidig havde adskillelsen gjort de grønlandske politikere mere selvbe
vidste. De mente sig nu i stand til at overtage mere af styret selv. Der var dog 
ikke tale om nogen løsrivelsesbevægelse. Den udtrykte hengivenhed for Dan
mark var stor. Tegn på det modsatte findes kun som andenhåndsrygter gåen
de ud på, at der vistnok i begyndelsen af krigen havde været nogle unge men
nesker, der ønskede en tilknytning til USA fremfor til Danmark, men de skul
le være kommet på bedre tanker14.

De grønlandske politikere -  og det vil især sige landsrådsmedlemmer -  var 
ikke nogen helt homogen gruppe. Fælles var dog ønsket om tilknytningen til 
Danmark, og fælles var ønsket om en hævelse af levestandarden i Grønland 
og en ændring i relationerne, der gav dem selv større indflydelse. Men de kun
ne være mere eller mindre dristige i at kræve den gamle paternalistiske politik 
med dens beskyttelse af grønlænderne ophævet til fordel for en ligestillingspo
litik. Tre fjerdedele af landsrådsmedlemmerne var ansat i den danske admini
stration, og der kunne jo være tale om en loyalitet med Grønlands Styrelses 
ledelse, der netop i den første tid var forbeholden over for en ændring. Man 
skal nok heller ikke underkende de ansattes forsigtighed med at bringe sig i 
modsætning til den ledelse, der bestemte over deres videre karriere. Med hen
syn til ophævelsen af kolonistatus som led i en nyordning, så kunne det vel 
have sine fordele, idet en diskriminerende forskelsbehandling kunne udlægges 
som værende lige så absurd, som hvis den blev Fyn eller Bornholm til del. 
Endvidere kunne en deltagelse i danske politiske organer give en direkte ad-

13. Om forfatningen: Albertini s. 449-53. Om indberetningerne: UN Yearbook for disse år.
14. Gudrun Kristiansen, læge i Umanak, i interview i Kolding Socialdemokrat 26/9-45.
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gang til at påvirke danske politikere uden om Grønlands Styrelse. På den an
den side kunne kolonistatus med deraf følgende international bevågenhed (især 
i FN) hypotetisk sikre dem mod danske overgreb på grønlandske interesser. 
Tankegangen var ikke helt fremmed i Grønland. Da det hele var overstået, og 
FN i 1954 havde anerkendt ophør af indberetninger om Grønland, spurgte 
Jørgen Olsen i landsrådet forsigtigt formanden, om det i en given situation var 
udelukket at indsende en rapport til FN, såfremt Grønland kunne ønske at 
klage15.

En slags frygt for det ukendte kunne vel også spille ind. Hvis en statsretlig 
integrering betød, at danske love uden videre skulle gælde i Grønland, så ville 
den nødvendige hensyntagen til de særlige grønlandske forhold jo ikke være til 
stede.

Udfra ovenstående interessebestemmelse kunne man forvente et stadigt 
dansk pres i retning af ophævelse af Grønlands kolonistatus og en mere be
hersket grønlandsk imødekommenhed med hensyn til det statsretlige aspekt af 
nyordningen, men ikke nødvendigvis modstand eller modvilje.

Debatten 1945-48
Fra grønlandsk side indeholdt debatten om en nyordning i den første tid efter 
»genforeningen« ingen direkte ønsker om en statsretlig sammenlægning af 
Grønland med Danmark. Uden selv at opstille hvilken stilling Grønland dels 
havde, dels burde have, skrev grønlænderen Frederik Nielsen, seminarielærer i 
Godthåb:

»Vi vil stille krav om, at Grønlands forbindelse med Danmark bliver klart præcise
re t. . .  Udgør vi en del af Danmark med dansk indfødsret, eller udgør vi en kolonibe
folkning med specielle love?«16

Han ønskede en nærmere tilknytning.
Tydeligere fremstod integrationsønsket hos Augo Lynge, også seminarie

lærer i Godthåb, idet han som det grønlandsk-nationale mål ønskede, » . . .  
social, politisk, økonomisk og kulturel ligestillethed« inden for det danske rige, 
»af grønlænderen at gøre en god, dansk borger«. Han udtrykte selv tvivl om, 
at det var alles ønske, men satte sin lid til »at dette er tidens tanker hos dem, 
der forsøger at tænke«, i*® Lynges mål var i overensstemmelse med hans frem
tidsroman fra 1931 »Ukiut 300-ngornerat« (300 år efter), hvor han forestille-

15. LR- 55 s. 39.
16. GP 1/6-45 s. 122. 
16a.GP 1/11-45 s. 225.
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de sig Grønlands direkte indlemmelse i den danske stat17. Hans forudanelser 
kom til at holde stik. På landsrådenes fællesmøde i aug./sep. 1945 stillede 
landsfogedmedhjælper Peter Nielsen, Godhavn, ganske vist forslag om Grøn
land som selvstændigt amt, men det fremgår tydeligt af sammenhængen og 
den sluttelige resolution, at der hermed tænktes på en centralledelse i Grøn
land -  i modsætning til de eksisterende 2 landsfogedembeder og de 2 landsråd 
-  med en større beslutningskompetence end hidtil kendt18. Det nærmeste man 
kom, var i samme resolution at ønske »en fast repræsentation i Rigsdagens 
Grønlandsudvalg« for at udvikle samarbejdet mellem landsrådet og den dan
ske regering og rigsdag.

De interne grønlandske drøftelser kan ikke følges, så hvorvidt spørgsmålet 
om repræsentation i rigsdagen havde været drøftet vides ikke. Frederik Niel
sen og Augo Lynge var ikke medlemmer. De deltog dog senere som supplean
ter i 1949.

Under alle omstændigheder må landsrådets ønske om kontakt til grøn
landsudvalget ses som et forsøg på at påvirke det danske politiske system uden 
om Grønlands Styrelse. Landsrådet bemyndigede en 6-mands delegation til at 
rejse til Danmark og føre de indledende forhandlinger om en lovændring.

Det var kendt og bemærket uden for landsrådet, at man ikke krævede re
gulær rigsdagsrepræsentation. På et diskussionsmøde den 14. febr. 1946 i Det 
grønlandske Selskab, stillede maleren Gitz-Johansen (dansker) forslag om, at 
grønlænderne skulle have deres egen repræsentant i den danske rigsdag. Refe
renten (eller redaktøren) bemærkede, at det var »en tanke, der dog næppe de
les af grønlænderne i øjeblikket«19. Og det kommenteredes heller ikke af 
andre.

Ankommet til København holdt landsrådsdelegaterne et pressemøde, hvor 
ønskerne om centralisering af administrationen i Grønland og indførelse af 1 
landsråd i stedet for de daværende 2 stod i forgrunden. Selv om mange detail- 
ønsker også blev nævnt, manglede dog ønsket om repræsentation i Rigsda
gens Grønlandsudvalg20. Men det var ikke glemt. Det indgik i de krav, som de 
grønlandske delegerede rejste i det andet møde i udvalget 18. jan. 1946:

»Indførelse af lov om de grønlandske landsråds repræsentation i Rigsdagens Grøn
landsudvalg«.
(Mødereferat i Rigsdagens Grønlandsudvalgs arkiv)

17. Skoledirektør Chr. Berthelsen i Bogen om Grønland (Bornemann (red.) Kbh. 1970 s. 205. 
(Den er ikke oversat til dansk).

18. LR-45 s. 56lf.
19. GP 1/3-46 s. 40.
20. Dagspressen 21. dec. 1945. Over 30 dagblade bragte større eller mindre reportager fra 

modtagelsen og pressemødet.
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Spørgsmålet kom dog i forhandlingerne til at stå i skygge af debatten om bi
beholdelse af centralstyret i Godthåb. Det var Grønlands Styrelse meget for
beholden overfor. Det gjaldt både dir. Oldendow og de 2 tilkaldte landsfoge
der, Eske Brun og Aksel Svane. I øvrigt var den grønlandske delegerede Fr. 
Lynge heller ikke overbevist om rigtigheden i en centralisering21. Hos denne, 
der var udstedsbestyrer i kulmine»byen« Kutdligssat på øen Disko i Nord
grønland, må man nok regne med, at lokalpatriotismen spillede en rolle. I til
fælde af centralstyre måtte landsfogedembedet i Godhavn jo nedlægges, og 
Nordgrønland regeres fra Godthåb. Det er vanskeligt at se, hvor stor en rolle 
dette har spillet for folk i Nordgrønland, men både direktøren og de 2 landsfo
geder slog netop på dette forhold. Oldendow gik på mødet 22. jan. endog så 
vidt som at betvivle, at den enstemmige landsrådsbeslutning dækkede opfat
telsen i hele Grønland. Heri fik han tilslutning fra Eske Brun næste møde
dag22. Styrelsens egne interesser i spørgsmålet om 1 eller 2 landsfogedembe
der er lidt vanskelig at se. Oldendows holdning var vistnok af mere konserva
tiv art, mens Eske Brun mente, at udviklingen gik i retning af enhed, men at 
man måtte se tiden an et par år23. Diskussionen om styreformen på møderne i 
jan./febr. 1946 førtes næsten udelukkende mellem Styrelsens embedsmænd og 
de grønlandske delegater. Rigsdagsmedlemmerne lod ikke nogen holdning til 
spørgsmålet skinne igennem.

I betænkningen konkluderede de, »at tidspunktet endnu ikke er inde til den 
endelige behandling«. De 2 landsfogedembeder blev altså opretholdt indtil vi
dere. Dermed faldt også et væsentligt argument for samlingen af de 2 lands
råd væk. De blev også opretholdt indtil videre. Der fandtes dog en ordning 
med fællesmøder hvert andet år24.

Spørgsmålet om grønlandsk repræsentation i Rigsdagens Grønlandsudvalg 
blev overhovedet ikke drøftet i generaldebatten udover at blive rejst den 18. 
jan. Fra det underudvalg, der behandlede styrelsesspørgsmål, foreligger kun 
referater fra 5 af 11 møder, og her tages det heller ikke op. I den endelige be
tænkning refereres dog til en stedfunden drøftelse, hvor de grønlandske øn
sker var langt mere beskedne end 1945-resolutionens faste repræsentation. Nu 
ønskede de blot en af landsrådene valgt delegation, der i påkommende tilfælde 
kunne stå til disposition, såfremt der måtte være anledning til at føre forhand
linger med Grønlandsudvalget. Det havde de danske medlemmer i udvalget in
tet at indvende mod25.

21. Mødereferater 22. jan., 30. jan. og 1. febr. 1946. Rgd. Grl. udv.
22. 30. jan.
23. Mødereferat 1. febr.
24. Betænkn. 46 s. 12.
25. Betænkn. 46 s. 18.
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Direktøren for Grønlands Styrelse, Knud Oldendow, forelagde selv i juli 
1946 betænkningen på et fællesmøde for landsrådene, og alt hvad de udtalte 
hertil var:

» .. .tilfredshed med betænkningen, selv om man havde kunnet ønske, at sagerne i hele 
den 5-årige periode var blevet behandlet paa fællesmøder.«26

Landsrådets spagfærdighed kan undre en eftertid. Grønlænderne var lige
som ikke klar over deres politiske styrke. Danske politikere kunne næppe have 
modsat sig en omlægning af styreformen, såfremt grønlænderne havde stået 
fast på det. Men det kneb det netop med for delegationen, selv om landsråds
resolutionen havde været enstemmig. Desuden var »reformfløjen« af Grøn
lands Styrelse i nogen grad sat ud af spillet ved ikke at deltage i selve udvalgs
arbejdet. De var ganske vist tilkaldt for at give redegørelser, men gennem
førelse af ønskerne måtte grønlænderne detailforhandle med Oldendow. Først 
efter offentliggørelse af betænkningen i juni 1946 rykkede »reformtilhænger
ne« frem og tog bladet fra munden. Især var det faldet dem for brystet, at det 
under krigen etablerede centralstyre i Grønland ikke blev opretholdt.

At nogle delegerede i udvalgsarbejdet i 1946 var rørt på et ømt punkt, vid
ner senere afstandtagen fra 1946-betænkningen om. Delegationens leder, pa
stor Gerhard Egede, betegnede således i december resultatet på dette punkt 
som et kompromis27, og mens debatten kørte videre i Danmark, sad de dele
gerede i Grønland og måtte høre, at de var blevet snydt af de danske forhand
lere i udvalget. I slutningen af juni 1947 var det blevet dem for meget. De 
sendte et protesttelegram til Danmark, hvor de gjorde indsigelse mod be
skyldningerne om »at vi er blevet taget ved næsen og kørt i skoven af de dan
ske rigsdagsmænd«28. Så sent som 1948, da man i landsrådet debatterede den 
fremtidige styreform, gentog Egede karakteristikken af 1946-resultatet som et 
kompromis, de dengang måtte indgå29.

Men også under presserøret om efteråret/vinteren 1946/4730 og på Det 
Grønlandske Selskabs decembermøde 1946 blev betænkningen udsat for 
skarp kritik31, så skarp, at direktøren for Grønlands Styrelse, Knud Olden
dow, meldte sig ud af selskabet32. Ingen af stederne taltes der dog om op
hævelse af den formelle kolonistatus, måske glemtes det i kampens hede, for 
kravene om lighed og ligestilling var udtalte.

26. LR-46 s. 623; betænkningen skulle kun give retningslinier for en 5-årig periode.
27. GP 1/12-46 s. 244.
28. GP 16/10-47 s. 82.
29. LR 48 6. aug. s. 87.
30. Højlund s. 27-33.
31. GS. Årsskr.-47, AKS s. 15f.
32. BT 17/1-47: Det Grønlandske Selskab er blevet en sladrebule.
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Skulle disse krav følges til deres logiske endepunkt, måtte det jo være 
fjernelse af alle bestemmelser, der gav Grønland en særstilling i forhold til det 
øvrige rige, herunder ophævelse af kolonistatus og indførelse af grønlandsk re
præsentation i rigsdagen.

Spørgsmålet om Grønlands politiske integration syntes i Danmark at være 
fremkaldt af udenrigspolitiske problemstillinger. Krigen havde draget Grøn
land nærmere den øvrige verden. USA havde i 1941 af gesandten i Washing
ton, Henrik Kauffmann, med landsfogedernes billigelse fået ret til at etablere 
baser i landet. Dem brugte de som mellemlandestationer, når kortdistance- 
jagerfly via Keflavik på Island skulle overføres til den europæiske krigsskue
plads. I alt oprettedes 18 såkaldte forsvarsområder, heraf dog kun 4 egentlige 
flyvebaser. Dertil kom yderligere 14 vejrmeldingsstationer, betjent af danske
re og grønlændere33.

Den omstændighed, at der var amerikanere i Grønland, selv om de fleste 
var langt fra beboede steder, og at USA ingen tegn viste på at ville opgive 
baserne, vakte bekymring i Danmark. Det obligatoriske spørgsmål til alle 
hjemvendte grønlandsdanskere i 1945 var, om grønlændernes hu nu var vendt 
bort fra Danmark til USA. Alle bedyrede det modsatte, en enkelt havde dog 
hørt sådanne rygter (jf. s. 164). Dertil kom, at den amerikanske presse gennem 
perioden gentagne gange kunne meddele, at snart den ene senator og snart den 
anden kongresmand havde stillet forslag om amerikansk overtagelse af Grøn
land med henvisning til øens strategiske betydning for forsvaret af det ameri
kanske fastland. Forslagene nød aldrig fremme, og de amerikanske myndig
heder dementerede, at de havde sådanne planer. Også danske myndigheder af
viste tanken om at sælge Grønland til USA. Alligevel fik de amerikanske pres
semeddelelser bred dækning i den danske presse, og afstandtagen var enstem
mig. I den sammenhæng dukkede spørgsmålet om at komme væk fra koloni
betegnelsen op. Med den udtrykkelige hensigt at tage brodden af den ameri
kanske agitation stillede tidligere distriktslæge i Nordgrønland, Axel Beck, 
forslag om at gøre grønlænderne til danske statsborgere med fulde rettighe
der: »Er grønlænderne blevet virkelige danske, politisk, retsligt og økonomisk, 
kan ingen kalde Grønland andet end et stykke Danmark34. Det samme blev 
som vist (s. 165), næsten ordret sagt af Augo Lynge allerede i 1945. Der var 
også andre, der trak på samme hammel. Redaktør Kr. Lynge, Godthåb35, rej-

33. Eske Bruns rapport af 12. maj 1945 til statsministeriet s. 9-11. Rgd. Grludv. arkiv, bilag til 
forhdl. 1946.

34. Land og Folk 16/6 1947: Vi må udrydde kolonibegrebet på Grønland.
35. Den sydgrønlandske slægt Lynge er stor, og der var så vidt vides ikke noget nært familie

skab mellem redaktøren og seminarielæreren. Kr. Lynge havde været medlem af det syd- 
grønlandske landsråd 1923-26, 1933-45 og var også siden centralt placeret i grønlandsk 
politik. Han havde meget dansk blod i årene, men på trods heraf eller måske netop derfor
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ste i 1947 rundt i Danmark med et foredrag, hvori han slog til lyd for en for
stærket indsats i Grønland, i første række ved at nedsætte en hurtigt arbejden
de kommission til at undersøge mulighederne. Sigtet var at komme bort fra at 
betragte Grønland som en koloni. »Det er et stykke Danmark, og det skal det 
vedblive at være«36. Kr. Lynges foredrag blev vidt og bredt refereret i aviser
ne. Her hørte man jo en grønlænders røst, der lå på linie med andre reform- 
ivriges stormløb mod Grønlands Styrelse. »Vi må bringe ofre for at bevare 
landet (Grønland) uden kritiske røster udefra«, som Peter Freuchen udtrykte 
det i en kronik i Politikken (27/9-47).

Kritiske røster! Det var ikke fra amerikanerne, de kom, i hvert fald ikke of
ficielle. Men kolonistyre som sådan var udsat for stærk kritik i FN. Det var 
lykkedes forsamlingens anti-koloniale flertal (de østeuropæiske lande, de ara
biske, de asiatiske og størstedelen af de latinamerikanske) via resolutioner at 
bygge et maskineri op omkring behandlingen af oplysninger fra de egentlige 
kolonier. En procedure, der ikke var fastlagt i pagten, i modsætning til for
mynderskabsområderne. Den danske forvaltning af Grønland var ikke gen
stand for nogen specifik kritik, men den nærgående interesse for kolonifor
hold og tendensen til i resolutionerne at anbefale kolonimagterne bestemte 
fremgangsmåder måtte også være generende for Danmark, eller i det mindste 
kunne forudses at blive det, såfremt tendensen fortsatte. Den politiker, der i 
FN repræsenterede Danmark i kolonisager, var Irs. Hermod Lannung (Det 
Radikale Venstre), og det var netop fra ham, at tanken om statsretlig integra
tion af Grønland blev tydeligst fremført. Efter sin deltagelse i FNs generalfor
samling (16/9-29/11 1947) blev han interviewet af aviserne i begyndelsen af 
december.

»Jeg kan for mit eget personlige vedkommende sige, at arbejdet i hvert fald har be
styrket mig i min tro på, at det, så snart forholdene måtte berettige dertil, vil være rig
tigt ikke at vente med at give grønlænderne repræsentation i den danske rigsdag, så 
Grønland fra sin stilling som koloni rykkes op til at blive en ligeberettiget del af Dan
marks rige«,

hed det i Sydvestjylland’s gengivelse37. Fhv. statsminister Buhl, der var for
mand for Rigsdagens Grønlandsudvalg, ville dagen efter højst strække sig til 
at sige: »det er meget muligt, at det er et forslag, som man bør tage op til over
vejelse« for »tanken har ingensinde været drøftet« (Nationaltidende 4/12-47:

var han ret kritisk over for danske, især dem i Grønland, fortæller Mikael Gam i sine erin
dringer (En gang Grønland, altid Grønland, Kbh. 1972).

36. Assens Avis 17/5-47: Grønland glider kun fra os, hvis vi forsømmer vor Pligt.
37. 3/12-47: Grønland bør inden længe repræsenteres i den danske rigsdag. Denne version er 

foretrukket frem for andre blades mere kategoriske gengivelser, idet Sydvestjylland’s mere 
forbeholdne og forsigtige referat antages at ligge nærmest på, hvad Lannung sagde.
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Skal grønlænderne have sæde i den danske rigsdag?). Under applaus fra grøn
lændere i Danmark (Hans Lynge 6/12 og Carl Broberg 10/12) fulgte Ekstra
bladet sagen op og kunne snart meddele, at det »omfattende materiale an
gående Grønland og dets statsretlige stilling og styreform gennemgåes på det 
omhyggeligste i statsministeriet...« (10/12-47: Kommission bør tage 
grønlandsspørgsmålet op til ny drøftelse). Overvejelserne i statsministeriet kan 
ikke følges, men meddelelsen var et første praj om, at den nye socialdemokra
tiske regering ville gøre noget ved sagen.

Internt kom man ikke til at vente længe. På et møde i Rigsdagens Grøn
landsudvalg den 27. febr. 1948 fremlagde statsminister Hans Hedtoft sine tan
ker om en nyordning af de grønlandske forhold. Hans hovedtanke var at ind
drage den private danske kapital i udviklingen af det grønlandske erhvervsliv 
for at knytte Grønland stærkere til Danmark. Men nogen ændring i det stats
retlige forhold blev ikke berørt38. Det blev det heller ikke, da Hedtoft i Det 
Grønlandsek Selskab den 15. april fremlagde de samme tanker39.

De nærmere omstændigheder ved Hedtofts initiativ er ikke undersøgt og 
kan derfor ikke fremstilles her. Det skal blot anføres, at daværende minister
sekretær, Niels Arup, senere har peget på, at samling om en stor national op
gave, skabelsen af en betydende faktor i dansk økonomi, presset fra Eske 
Bruns stadige påvirkning af nødvendigheden af en omlægning og en positiv 
interesse hos danske fiskerikredse, der ikke i længden kunne siddes overhørig, 
har været den baggrund, der gjorde Hedtofts initiativ forståeligt og muligt40.

Grønlandsdebatten havde omkring årsskiftet 1947/48 fået en ny opblus
sen, foranlediget af, at Politiken bragte en nytårsenquete, hvor ledende dansk- 
grønlandske embedsmænd stærkt havde understreget behovet for nedsættelse 
af en grønlandskommission. Denne tråd tog Grønlandspostens danske redak
tør Kjeld Rask Therkildsen op i begyndelsen af 1948. Ved at stille spørgsmå
let: »Anser De oprettelse af en Grønlandskommission for påkrævet eller 
ikke?« til alle embedsmænd og politikere kysten rundt41 og løbende offentlig
gøre svarene kunne han hen i foråret tælle 70 for, 10 imod og 7 ved ikke, mens 
15 ikke svarede42. Selv om undersøgelsen overtrådte alle regler for objektiv 
meningsmåling, blev den siden af redaktøren udlagt som de grønlandskyndi
ges mening43. Det var første gang, Grønlandsposten direkte søgte at påvirke 
en politik.

38. Mødereferat i Rigsdagens Grønlandsudvalgs arkiv.
39. Politiken 16. april 48: Hedtoft proklamerer ny Grønlandspolitik.
40. Verdens Gang 5. årg. nr. 10 november 1951: Vor grønlandske politik s. 375-76.
41. GP 1/2-48 s. 29.
42. GP 16/5-48 s. 117.
43. GP 16/6-48 s. 135.
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Imens løb den offentlige debat videre, og den indeholdt både direkte og 
indirekte forestillinger om at stille Grønland lige med enhver dansk landsdel, 
og det var i denne sammenhæng, formlen om Grønland som et dansk amt 
dukkede op. Hvor bogstaveligt dette end var ment, så indebar det i det mind
ste en ophævelse af Grønlands kolonistatus. Eske Brun kunne i jan. 1948 cite
res for at have sagt til Ekstrabladet, at hele arbejdet i Grønland gik ud på at 
gøre det til et dansk amt44, og i sin egen artikel i Grønlandsposten 1. juni 1948 
var den statsretlige integration også en uudtalt konsekvens af hans afsluttende 
bemærkninger om i enhver henseende at ligestille grønlænderne med andre 
danske borgere (s. 125).

Tanken voksede sig stærkere i Danmark, og den blev taget op af Det Radi
kale Venstre. På et politisk møde i april 1948 argumenterede Hermod Lan- 
nung for, at nu måtte Grønland gøres ligeberettiget. Der burde i det mindste i 
den nye grundlov være en løfteparagraf om grønlandsk repræsentation i rigs
dagen45. Der var altså tale om en præcisering i forhold til hans dec.-interview 
(jf. s. 170). Løfteparagraffen i grundloven kom til at indgå i den videre debat. På 
Det Radikale Venstres landsmøde i juni fremførte Lannung den igen, og be
grundelserne var stadig de samme: Den truende udvikling i kolonispørgsmålet 
i FN kunne bringe suveræniteten over kolonierne i fare46. Før eller på lands
mødet havde Lannung øjensynligt overvejet at ophæve kolonistillingen straks 
ved den nye grundlov, idet et notat opstiller denne mulighed som et alternativ 
til løfteparagraffen47. Det kan ikke her nærmere forfølges, hvorfor den første 
mulighed gled ud.

Fra regeringsside kom nu også amtsformlen frem. På det pressemøde, hvor 
statsminister Hans Hedtoft informerede om de nye planer for Grønland, som 
han skulle op og forhandle med landsrådene om, nævnte han, at mulighederne 
for en grønlandsk repræsentation i rigsdagen eller i grønlandsudvalget skulle 
undersøges. De to jurister, der skulle undersøge retsplejeforholdene i Grøn
land, skulle også udtale sig om spørgsmålet at forvandle Grønland fra koloni 
til et dansk amt, hed det i Børsens referat48. Mere håndfast blev det hos Infor
mation til, at Grønland skulle forvandles fra koloni til dansk amt49.

Der var stor imødekommenhed i Danmark over for dette udspil. Så meget, 
at Danmarks Kommunistiske Parti havde benyttet Ritzaus klausulerede for
håndsmeddelelse50 til at lade sit forretningsudvalg vedtage og opstille som sine 
krav allerede den S.juli:

44. GP 16/2-48 s. 69.
45. Politiken 20. april 1948: Kolonistyrets tid er forbi.
46. Politiken 20. juni 1948: Grønland bør være en del af Danmark.
47. Lannungs arkiv I, 1, 2: Foredrag på landsmødet m.v.
48. 10. juni 1948: Grønland frembyder en national opgave af stort format.
49. 10. juli 1948: Hedtofts Rejse -  et vendepunkt for Grønland.
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» . . .  Grønland bør gøres til en ligeberettiget del af Danmark med udvidet demokra
tisk hjemmestyre. Grønlænderne bør have almindelige danske statsborgerrettigheder, 
derunder adgang til at vælge repræsentanter til den danske rigsdag .. .«51

Bortset fra en advarende røst fra Kristeligt Dagblad mod at forsøge at gøre 
grønlænderne til danskere (21. juli 48), var den danske enighed stor, og man 
forudså næppe nogen indsigelse fra landsrådets side. I hvert fald meddelte man 
FN i beretningen for 1947, afleveret 13.8.1948, at sagen om grønlandsk re
præsentation i rigsdagen var ved at blive undersøgt: »it is the intention of the 
Danish Government to inquire during 1948-49 into the question of establish
ing Greenland as a part of Denmark and on equal footing with the rest of the 
kingdom«, hed det i generalsekretærens résumé52. Det gik ikke videre end 
Hedtofts udtalelser på pressemødet den 10. juli, men ville næppe have været 
nævnt, hvis man på affattelsestidspunktet ikke havde været sikker på, at det 
også var landsrådets ønske.

Frem til forelæggelsen for landsrådene i august 1948 af planerne for en ny
ordning i Grønland var spørgsmålet om statsretligt at integrere Grønland i 
Danmark for at skabe den stærkest mulige tilknytning blevet klart formuleret i 
Danmark i slutningen af 1947 som en del af den debat, der førtes om en ny
ordning overhovedet. Ønsket syntes udsprunget af den bekymring, den stadi
ge tilstedeværelse af de amerikanske baser vakte, og en frygt for, at kolonide
batten i FN kunne udvikle sig i en ubehagelig retning. Enkelte grønlændere 
havde også ytret sig til fordel for en statsretlig integration. Augo Lynge ved et 
selvstændigt initiativ i sommeren 1945 (jf. s. 165), og Hans Lynge og Carl Bro
berg som en tilslutning til Hermod Lannungs udspil i december 1947. Også 
Kr. Lynges foredrag i sommeren 1947 må siges at ligge på den linie (jf- s. 170). 
Men hvad sagde grønlændernes politiske repræsentation, landsrådene? Ud
over i 1945 at ønske repræsentation i Rigsdagens Grønlandsudvalg, hvilket, 
som nævnt, ikke kom i stand, var spørgsmålet ikke på dagsordenen på mø
derne i 1946-47.

Det statsretlige problem i den store grønlandskommission 1948-50 
I begyndelsen af august 1948 deltog statsminister Hans Hedtoft i de grøn
landske landsråds fællesmøde for at forelægge dem planerne for en nyordning 
efter de retningslinier, som han i løbet af året havde fået tilslutning til i Dan
mark. Statsministerbesøg i Grønland var sjældne foreteelser. Før Hedtoft hav-

50. Denne sammenhæng fortalt i Kristeligt Dagblad, Nationaltidende og Information den 9. 
juli 1948.

51. Land og Folk 9. juli 48: Grønland bør gøres til en ligeberettiget del af Danmark.
52. UN/GA doc. A/570 s. 2.
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de kun Stauning været deroppe i 1930, og når Hedtoft selv tog af sted, kan det 
vel kun ses som et ønske om at forlene fremlæggelsen med så megen autoritet, 
som det var muligt at etablere. Hovedsagen var naturligvis omlægningen af 
den økonomiske politik, men der blev også plads til at tage det statsretlige 
med. Idet Hedtoft henviste til den seneste tids tale fra grønlandsk og dansk 
side om mere ligestilling »og at man muligvis burde give Grønland en repræ
sentant på den danske rigsdag«, spurgte han landsrådene, hvad deres stilling 
var til det53.1 landsrådenes svar dagen efter (den 5. aug.), fremlagt af Gerhard 
Egede, udtaltes det, at man gerne ville have ligestilling i borgerlige rettigheder, 
men over for repræsentation i rigsdagen var man mere forbeholden:

»På grund af landets spredte bebyggelse mener landsrådet ikke, at tiden er inde til, at 
den grønlandske befolkning repræsenteres af et enkelt medlem i den danske rigsdag, 
men landsrådet vil anse det for betydningsfuldt at have repræsentanter i Rigsdagens 
Grønlandsudvalg, valgt af landsrådet blandt dets medlemmer for hver valgperiode«54.

Det har næppe et kardinalpunkt for danskerne, om der skulle være en eller 
to repræsentanter for Grønland i rigsdagen. Men i møderne uden for dagsor
denen kan Hedtofts: »en repræsentant på den danske rigsdag«, jo være blevet 
forklaret som én og kun én. Set i sammenligning med Færøernes 2 repræsen
tanter kunne det være rimeligt nok, for dér boede dobbelt så mange vælgere. 
Det er næsten for fantastisk en tanke, at ophævelsen af Grønlands kolonista
tus glippede i 1948 på grund af sproglige misforståelser. Henvisningen til lan
dets spredte bebyggelse var formentligt et udslag af den eksisterende tvedeling 
af landet i administrativ og politisk henseende og samtidig en påstand om, at 
forskellene var så store, at en enkelt person ikke kunne varetage både Sydens 
og Nordens interesser. Hvor dybt forskellene stak, kan ikke afgøres her, men 
nogen rolle har de spillet, når de kunne bruges i en begrundelse. Hvorom al
ting var, så blev positionen fra 1945 opretholdt: repræsentanter i Rigsdagens 
Grønlandsudvalg. Høfligt blev tilbuddet om repræsentation i rigsdagen afslå
et, men jo ikke afvist, at det til sin tid kunne komme på tale.

Landsrådene sagde ja til de øvrige elementer i nyordningen, og det var det 
væsentligste. Få hæftede sig ved det lillebitte skår i lykken, som afvisningen af 
rigsdagsrepræsentationen var. Peter Freuchen bemærkede dog, at landsråde
ne af hensyn til udlandet burde have ønsket grønlænderne som fuldgyldige 
danske statsborgere, så betegnelsen »koloni« kunne forlades. »Udlandet« 
specificeredes som USAs forsvarsstrategiske interesse i Grønland. Skulle no
get ske, »ville det være godt, om Grønland var et led i det danske rige«55.

53. LR-48 s. 76.
54. LR-48 s. 79.
55. Peter Freuchen i GP 1/12-48 s. 199-202, En guvernør på Grønland.
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Den store grønlandskommission blev nedsat den 29. november 1948, og de 
grønlandske delegater ankom til København i januar 1949. Den københavn
ske presse dækkede begivenheden og kunne citere grønlænderne for mange de
tailønsker, men ingen angående statsretslige spørgsmål. Alene i Informations 
sammenfatning af deres politiske ønsker blev det bragt på bane:

» . . .  og ophævelse, straks eller snart af Grønlands kolonistatus, så landet bliver en 
selvstændig del af Danmark, enten som amt eller som mere selvstyrende område, og 
med ret til at sende repræsentanter til den danske rigsdag«56.

Den pålydende værdi gik videre end landsrådsvedtagelsen. Delegaterne har 
næppe udtalt sig så kategorisk.

Det var underkommission I, der skulle tage sig af bl.a. det statsretlige for
hold57. På det første møde 9. febr. 1949 indeholdt Eske Bruns oplæg klare 
forestillinger om ophævelse af kolonistatus. Problemstillingen var iflg. Brun et 
spørgsmål om, »hvorvidt Grønland skulle være en koloni eller et amt, eller 
man skulle finde et mellemstandpunkt«. Der var for ham dog ingen tvivl om, 
at Grønland skulle nå en højere stilling i fællesskabet med Danmark. Loyalt 
fremførte han landsrådets hidtidige indvendinger mod amtsstatus og repræ
sentation i rigsdagen, og han fortsatte:

»Da man kan forudse, at der snarest vil blive tale om en grundlovsændring, må det bli
ve et spørgsmål, om der ikke burde søges indsat en løfteparagraf i en eventuel ny 
grundlov gående ud på, at det ved lov kunne bestemmes, at Grønland blev repræsen
teret i rigsdagen med et mandat«58.

Det Radikale Venstres tanker syntes at have slået igennem (jf. s. 172), og fore
stillingen om ét mandat hængte stadigvæk ved. Dermed var formlen »løftepa
ragraf i grundloven« til senere udfyldning ved lov ført ind i kommissionens ar
bejde. Et par af embedsmændene støttede direkte Bruns forslag, ingen talte 
imod, og ingen af grønlænderne i underkommissionen kommenterede det. Hel-

56. Information 17. januar 1949: Grønlænderne ønsker ikke flere »halve« løsninger.
57. Hvad der foregik i kommissionen fik offentligheden iflg. kommissionens egen beslutning 

(GP 1/4-49 nr. 6 s. 47) at vide af landsfogedmedhjælper Peter Nielsen, direktør Eske Brun 
og formanden, departementschef H. H. Koch. Denne information skete dels i form af ud
sendte redegørelser og dels i form af pressemøder. Dette materiale har naturligvis fundet vej 
til aviserne i Danmark, der dog også ved samtaler med kommissionsmedlemmer skaffede 
sig indsigt i arbejdet. De mest udførlige referater fandtes i Grønlandsposten, der i det mind
ste vedrørende mødet den 9/2 må have haft det officielle referat som forlæg, idet der var 
lange passager med verbaloverensstemmelse. (GP 1/3-49 nr. 4 s. 48) Nærværende forfat
ter har haft adgang til de officielle referater fra underkommissionen i Ministeriet for Grøn
land.

58. Ref. af UK i 9/2-49. Min. f. Gr.
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ler ikke i senere møder blev spørgsmålet taget op. Den 13. juli 1949 gennem
gik man et udkast til betænkningen, og da der heller ikke her var kommenta
rer til det statsretlige aspekt, må man formode, at der var enighed herom. Ud
kastet blev senere på måneden forelagt landsrådet.

To pressekommentarer er af interesse. Information kunne i juni meddele, at 
Grønlands kolonistatus ville blive ophævet, og at kommissionen var stemt for 
direkte grønlandsk repræsentation i folketinget med to (sie!) medlemmerssa. i 
juli, før forelæggelsen for landsrådene, kunne redaktør Kr. Lynge fortælle, at 
de i øjeblikket ikke ønskede direkte repræsentation, men sæde i grønlandsud
valget og gerne en grundlovsrevision, der gjorde senere amtsstatus mulig59. 
Lynge var selv medlem af underkommissionen, så det var sikkert de grøn
landske delegaters holdning, han udlagde som landsrådenes sandsynlige. In
formations kilde måtte følgelig være fra den danske side i kommissionen, da to 
holdningsskift hos grønlænderne i juni og juli er ret usandsynligt på baggrund 
af deres stadige afvisning af rigsdagsrepræsentation som en øjeblikkelig ak
tualitet. Den danske iver og den grønlandske forbeholdenhed synes smukt be
kræftet.

Landsrådene samledes til fællesmøde den 23. juli 1949, og Halfdan Hend- 
riksen, formand for Rigsdagens Grønlandsudvalg, forelagde den 29. juli i en to 
timer lang 59atale kommissionens hidtidige arbejde.

Om rigsdagsrepræsentation sagde han ordret60 efter at have citeret det 
grønlandske afslag fra året før:

»Selv om spørgsmålet om en grønlandsk repræsentation på rigsdagen ikke er aktuelt, 
idet der først måtte en grundlovsændring til, for at en sådan ordning kunne gennemfø
res, har kommissionen dog, bl.a. under henvisning til, at erfaringerne har vist, at det 
ikke alene tager lang tid, men også kan være meget vanskeligt at gennemføre en 
grundlovsændring, fundet det ønskeligt at henlede opmærksomheden på, at det vil 
være formålstjenligt, om den nedsatte forfatningskommission ville overveje i sit revisi
onsforslag at optage en paragraf, der giver rigsdagen kompetence til ved almindelig 
lovgivning at træffe bestemmelser om Grønlands forhold«61.

Løfteparagraf i grundloven var altså nu også kommissionens indstilling, in
klusive -  må man formode -  dens grønlandske medlemmers. Begrundelsen var 
dog ren dansk, nemlig vanskeligheden ved at gennemføre grundlovsændrin
ger. Man ville i Danmark øjensynlig ikke risikere, at en senere grundlovsæn-

58a.24. juni-49: Grønland skal nu være et dansk amt.
59. Ekstrabladet 16. juli-49: Skal grønlænderne betale skat eller forbrugsafgifter? 
59a.Politiken 10. aug.-49: Godthåb skuffet efter kommissionens besøg.
60. Landsrådsreferater er ikke ordrette in toto, men enkelte indlæg er. Dette røber ved sine 

mange konstruktioner i 1. person at være det.
61. LR-49 s. lOOf.
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dring, der ophævede Grønlands kolonistatus, ikke ville få det nødvendige 45 
pct.s flertal (iflg. 1920-grundloven § 94) ved folkeafstemningen.

Halfdan Hendriksens redegørelse blev givet fredag eftermiddag, og inden 
mødet genoptoges tirsdag den 2. august, havde landsrådet om lørdagene ia for 
lukkede døre drøftet den i samråd med Eske Brun og kommissionens for
mand H. H. Koch62.

Det er uvist, om de landsrådsmedlemmer, der som kommissionsdelegerede 
var med på rejsen til Grønland, deltog i dette samråd. Landsrådet havde den 
25/7-49 besluttet, at de skulle deltage i samlingen som særlige sagkyndige 
uden stemmeret. Rådet havde ønsket, at deres indkaldte suppleanter skulle 
fungere samlingen ud63.1 hvert fald syntes nogle af landsrådets medlemmer, at 
orienteringen ikke havde været grundig nok. Dagen derpå, onsdag den 3. aug. 
stillede de forslag om i referatet at gøre indsigelse mod den manglende lejlig
hed til at forhandle direkte med rigsdagsmedlemmerne og de sagkyndige. Det 
fik formanden, landsfoged Simony, dog afværget ved at henvise til, »at man 
ikke kunne afsvække en stor erklæring, der var afgivet den ene dag, ved at pro
testere den næste«, hed det i Berl. Tid. den 4/8-49 (Lidt for hurtigt for grøn
lænderne). Udryddelsen af forslaget var så total, at det end ikke omtaltes i de 
officielle landsrådsreferater. Om protesten mod formen også var en protest 
mod indholdet, er vanskeligere at sige. Ingen mislyde er refereret i landsråds- 
forhandlingerne. I svaret fra landsrådene den 2. aug. gav de grønt lys for vide
reførelse afkommissionens arbejde. Om det statsretlige udtaltes:
»Uden i øvrigt at gå ind på redegøreisens enkeltheder vil landsrådene dog give udtryk 
for sin tilslutning til, at kommissionen i forbindelse med en eventuel grundlovsæn
dring søger Grønlands stilling inden for det danske rige fastlagt, og at der således åb
nes mulighed for, at spørgsmålet om Grønlands repræsentation i den danske rigsdag 
til sin tid kan tages op til forhandling«64.

Efter ordlyden både et videre skridt -  Grønlands stilling skal fastlægges i 
grundloven, rigsdagen skal ikke bare have hjemmel til at gøre det -  og et for
behold -  repræsentationen skal til sin tid tages op til forhandling (understået 
med landsrådet), rigsdagen skal ikke bare kunne bestemme selv. Det sidste ud
trykker muligvis65 en vagtsomhed over for det danske politiske system, idet en

6 la.Berl. Tid. 31. juli-49: Ikke udsigt til stærk opposition i Grønland.
62. LR-49 s. 119.
63. LR-49 s. 28f.
64. LR-49 s. 119.
65. Mens man nok kan vove en nærlæsning af dansksprogede udtalelser fra i øvrigt grøn- 

landsksprogede med hensyn til, hvordan det kan opfattes i Danmark, kræver en nærlæs
ning med hensyn til, hvilket nærmere indhold grønlænderne selv har ment at give udtryk 
for, langt større forsigtighed. Det er i hvert tilfælde usikkert, i hvor høj grad den enkelte 
grønlænder i forståelse og formulering er fortrolig med nuancer og valører i dansk. 
(Højlund ser også det problem s. 40).
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sådan lovgivning iflg. Styrelsesloven af 1925 (§ 16) skulle forelægges landsrå
dene inden vedtagelse, og som Halfdan Hendriksen forelagde den påtænkte 
nyordning, var der kun tale om udvidelser i landsrådets beføjelser, ikke ind
skrænkninger66. Landsrådsudtalelsen pegede i sin konsekvens mod ophævelse 
af kolonistatus, men sagde det ikke direkte. Og teoretisk kunne man forestille 
sig både en fastlæggelse af Grønlands statsretlige stilling og en grønlandsk re
præsentation i rigsdagen, uden at Grønland ophørte med at være koloni. Som 
tidligere nævnt var det tilfældet med de franske kolonier efter 1946-forfatnin- 
gen.

Mens det franske problem var at ligestille borgerne i hele Unionen, men 
undgå, at borgerne i selve Frankrig kom i politisk mindretal over for de øvrige 
områder, så eksisterede det problem ikke i det dansk-grønlandske forhold. 
Ligeligt repræsenteret ville de knap 10.000 vælgere i Grønland ikke engang 
kunne vælge et medlem af folketinget. Ved septembervalget 1953 var der 
9.356 vælgere i Grønland, mens ved samme valg et mandat i Danmark »ko
stede« 12.379 stemmer67. Nogen indskrænkning i repræsentationsgraden, der 
kunne røbe bibeholdelse af koloniale relationer, var der intet behov for.

Det officielle Danmark kunne kun tage landsrådsbeslutningen til efterret
ning. »Spørgsmålet står åbent«, sagde Halfdan Hendriksen til pressen den 22. 
aug. (Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende). »Grønlænderne selv ønsker 
ikke repræsentanter i den danske rigsdag«, måtte socialdemokraten Victor 
Gram konstatere i Vestjyden den 24. aug. 1949. Aftenbladet trøstede sig dog 
med, at den nødvendige ændring i grundloven forholdsvis nemt kunne laves. 
Når de øvrige ændringer var på plads kunne »man passende samtidig ordne 
Grønlands forhold«68.

Spørgsmålet blev da heller ikke drøftet mere i underkommission I, og i den 
samlede betænkning tolkedes landsrådets udtalelse som tilslutning til formlen 
»Grundlovshjemmel til senere statusændring uden ny grundlovændring« og 
fik det grønlandske ønske om fastlæggelse flettet ind i sin betænkning. Efter at 
have henvist til den grønlandske stillingtagen 1946 og 1948 fortsattes i kon
klusionen:

»Selv om spørgsmålet om en repræsentation i rigsdagen herefter for tiden ikke måtte 
være aktuelt, må kommissionen dog pege på, at udviklingen kan medføre, at synet på 
dette spørgsmål senere vil ændre sig. En ordning som den omtalte vil imidlertid ikke 
kunne gennemføres uden ændring af grundloven, og erfaringen har vist, at sådanne 
ændringer ikke alene tager lang tid, men også kan være meget vanskelige at gennem
føre. Da der for tiden findes en kommission, der under statsministerens ledelse arbej
der med en revision af grundloven, måtte herværende kommission finde det meget øn-

66. LR-49 s. 100.
67. St. M. 4-155-1.
68. 2. dec.-49: Grundlov for Grønland?
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skeligt, om forfatningskommissionen ville overveje i sit revisionsforslag at optage en 
paragraf, der giver den almindelige lovgivningsmagt kompetence til at ordne Grøn
lands statsretlige forhold. Dette er så meget mere ønskeligt, som det i det hele taget sy
nes rigtigt, at grundloven nævner Grønland og giver det principielle grundlag for dette 
lands stilling inden for riget«69.

Som det ses, ud over en sproglig præcisering i forhold til Halfdan Hendrik- 
sens forelæggelse i landsrådene 1949 også en stærkere placering af den grøn
landske betænkelighed og understregning af, at det var hos grønlænderne, sy
net skulle ændre sig. Med de grønlandske delegaters underskrift på betænk
ningen synes den dansk-grønlandske samstemmighed om formuleringen at 
være i hus, så meget desto mere, som landsrådet i 1950 tog både betænkning 
og de 8 grønlandslove til efterretning uden at komme ind på det statsretlige as
pekt70. Man var altså i den store grønlandskommission kommet det skridt vi
dere, at spørgsmålet om Grønlands statsretlige status var spillet videre til for
fatningskommissionen. Der kunne nu skabes en løfteparagraf til senere ud
fyldning ved almindelig lov. Det var kommet i stand på dansk initiativ som det 
højest opnåelige, når nu grønlænderne ikke straks ville acceptere en statsretlig 
integration. Der var dog tale om en større imødekommenhed fra grønlandsk 
side end i 1948 (jf. s. 174), men hvorledes den var kommet i stand, fortaber sig 
bag det afgørende mødes lukkede døre (jf. s. 177). Hvilken rolle det således har 
spillet, at to af de mest markerede integrationister, Frederik Nielsen og Augo 
Lynge, deltog i 1949-samlingen, kan ikke afgøres her.

Spørgsmålets aktualisering i landsrådsmødet 1951
Mens den hidtidige udvikling havde været præget af danske initiativer og grøn
landsk stillingtagen til dem, var det på grønlandsk initiativ, at spørgsmålet 
kom i skred igen. Den 26. september 1951 samledes det første direkte valgte 
landsråd til sit første møde. Der var mange nye ansigter, selv om sammenlæg
ningen af de to landsråd til ét betød en reducering fra 23 medlemmer til 13. 
Kun 4 var blevet genvalgt af de 10, der genopstillede71, mens 4 af de 9 nyvalg
te havde været suppleanter 1945-50. Blandt dem var Augo Lynge. Han havde 
i flere år deltaget i den politiske debat i Grønland (jf. s. 165) og var, skønt ikke- 
medlem, udpeget af landsrådene til at repræsentere grønlænderne i forhand
lingerne i København både 1939 og 1946, men ikke 194872.

69. G-50 bd. 2 s. 35f.
70. LR-50 s. 45, 56-64.
71. Godthåb Avis 23. juni 1951 s. 4.
72. 1948 var der tale om en kongelig nedsat kommission, altså helt styret af danskerne, mens 

det 1939 og 1946 var tale om landsrådsvalgte delegationer.
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En redegørelse for hans position i det grønlandske samfund må her på 
grund af manglen på en egentlig biografi, blive fragmentarisk. Han var født 
1899 i Fiskenæsset, hvor hans far var kateket, og han omkom ved »Hans 
Hedtoft«s forlis 30. jan. 1959. Sin ungdom tilbragte han i Julianehåbdistrik- 
tet, men kom i 1915 til Godthåb, hvor han i 1921 afsluttede sin uddannelse 
som kateket. Den blev 1921-23 udbygget med en dansk lærereksamen, og han 
blev ved hjemkomsten til Grønland tilknyttet seminariet i Godthåb, fra 1927 
som fastansat. Bortset fra årene 1943-45, hvor han var efterskolelærer i 
Egedesminde, boede han i Godthåb. I hans første Godthåbtid synes grundla
get for hans senere politiske virke at være lagt. Han begyndte i 1933 at udgive 
sit eget skrift Tarqigssüt (den lampepind, man brugte for at få vægen til at lyse 
klart), som han selv skrev det meste af. Den var henvendt til ungdommen og 
fik udbredelse over hele Grønland. 1934 stiftede han sportsforeningen 
Aqigssiaq (rypekyllingen), der hurtig blev stor og med hans elever fra semina
riet spredtes langs kysten. Altsammen et prisværdigt og af alle anerkendt ung
domsarbejde. Den næste forening, han startede, syntes derimod at komme no
gen på tværs. Det var Nunavta Qitornai (landets børn) fra 1942, der i det ydre 
lignede en normal ungdomsforening af folkeligt tilsnit med oplysende fore
drag, husflid, sangkor og tilmed et månedsblad, Unüsugtoq (den unge), der 
også kom ud i hele Grønland. I Grønlandsposten 16. april 1944 påtog semi
narielærer Finn Gad sig dog at fortælle den dansklæsende befolkning, hvad 
foreningen var for noget, »da den er blevet noget forkætret«, og han under
stregede, at foreningens holdning til danske i Grønland og til Danmark var 
den bedste, og at danske kunne blive medlemner, en af dem var endog i be
styrelsen (Tør man gætte på Finn Gad?). I øvrigt påpegede Finn Gad, at det 
nye i foreningen var dens verdslige basis (hvoraf man vel kan slutte, at det me
ste folkelige arbejde foregik i kirkens regi). Den havde dog ikke brod mod no
gen, kun »mod den sløve og slappe, dorske og døde og mod den, der vil af
slutte sig selv i sin egen selvbestaltede bedreviden og fordom«. Man var øjen
synligt ved at finde sig sine fjender, måske havde man dem allerede. Under for
handlingerne i København i 1946 kom man ind på seminariets forhold til de 
eksisterende foreninger. Provst C. V. Schultz-Lorenzen forklarede, at der i 
Godthåb havde været nogle foreninger, som man forbød seminariets elever at 
være medlem af. På Oluf Steens udbrud: »Det er et fejlgreb!«, føjede skole
konsulent V. Borum til, at det kun tog sigte på politiske foreninger, ikke det 
kristelige ungdomsarbejde73.

Om det var Nunavta Qitornai, der taltes om, og om Augo Lynges 2-årige 
ophold i Egedesminde var det forenede skole- og kirkevæsens reaktion på uøn
sket foreningsvirksomhed i Godthåb, kan ikke afgøres på det forhånden-

73. Mødereferat 8. marts-46. Rgds. Grludv. arkiv.
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værende materiale, men indicierne er vægtige. Augo Lynge var måske ikke så 
vellidt i alle danske kredse. Mikael Garn kan fortælle, at Augo Lynge af nogle 
regnedes inderst inde for at være lidt af en »danskeræder«, hvad Garn dog be
stemt afviser74.

I sit eget valgoplæg i Godthåb Avis 28. juni 1951 henviste Augo Lynge til 
sin roman »300 år efter« (jf. s. 165) med dens understregning af, hvordan kåre
ne for grønlænderne skulle forbedres ved en modernisering af Grønland, in
klusive en nærmere politisk, sproglig og kulturel tilknytning til Danmark, som 
sit valgprogram. Det var for at agitere for disse synspunkter, at bladet Tar- 
qigssüt var blevet grundlagt, men han ville jo hellere selv ind i landsrådet for 
uden mellemled at fremlægge forslagene.

Den danske redaktør i Godthåb, Jacob S. Grove, bedømte over for læsere i 
Danmark hans chancer for valg som gode. Hans stærke position var skabt i 
arbejdet for ungdommen og hans evne til at forløse vanskelige situationer i vel
valgte ord. Hans sociale program skulle også nok trække stemmer, mente 
Grove. »Han vil få alle stemmerne ovre fra Islandsdalen, det utroligt fattige og 
usle proletarkvarter i Godthåb«75. Han fik mange stemmer, 627 mod så cen
trale folk som Jørgen Chemnitz 93 st. og Peter Nielsen 57 st.76. Mandatet i 
landsrådet skulle naturligvis bruges til at fremme de økonomiske og sociale si
der af hans program, men også den nærmere tilknytning til Danmark. Det var 
vel for ham den samme sag. Som den første efter formanden fik Augo Lynge 
ordet og sagde bl.a.:

»Nu ved tærsklen til det nye kan der være grund til at opridse nogle retningslinier som 
motto for de kommende års arbejde; for arbejdet kan ikke gøres planløst og tilfældigt, 
men bør følge faste ideer og hovedlinier. For det første bør man fortsætte med at ud
vide og styrke forbindelsen med Danmark, politisk, kulturelt og sprogligt for at under
strege, at Grønland er en del af Danmark og altid ønsker at være det. Grønland og 
dets befolkning -  grønlændere og danske -  bør fuldtud have ligestilling med andre 
danske statsborgere. Derfor må vi fastholde det ønske, at Grønland må i fremtiden 
have grønlandske repræsentanter i den danske rigsdag. Grønlands repræsentanter må 
uden mellemled kunne tale befolkningens sag i den danske rigsdag, således som færin
gerne gør det for på den måde at have direkte indflydelse på lovforslag Grønland ved
rørende, ikke mindst på de årlige finanslovforslag .. ,«77.

Det var første gang spørgsmålet rejstes fra grønlandsk side, men gik for
muleringen »må i fremtiden have repræsentanter« videre end 1950-betænk-

74. M. Gam: s. 48.
75. Nordsjæll. Soc. Dem. 1. juni 1951.
76. Godthåb Avis 4. juli 1951. Til Augo Lynges fragmenter er udover det anførte brugt inter

view i GP 1943 s. 158-59. H. C. Petersen i Bogen om Grønland, s. 223f. Robert Petersen i 
Trap 1974 bd. 30 s. 332.

77. LR-51 s. 9.
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ningens løfteparagraf i grundloven? Altså engang i fremtiden, eller skulle det 
være nu? Det var sikkert bevidst lagt uafklaret op. I forbindelse med en debat i 
1945 forklarede Augo Lynge: »(Det kan) ofte være fordelagtigt ikke at præci
sere for skarpt og ikke udtrykke sig for kategorisk, når man drøfter sager, der 
rører folks ømfindtlighed«78.

Talens officielle status er ligeledes vanskelig at fastslå. Efter formen at døm
me var det fremsat på landsrådets vegne, idet det var skik efter hvert nyvalg, 
at et af de grønlandske medlemmer efter formandens indledning tog ordet og 
på sine kollegers vegne fremlagde nogle principielle betragtninger om arbejdet 
i den kommende periode. Således Gerhard Egede i 1945 og Peter Nielsen i 
1955. I begge tilfælde udtrykkelig på rådets vegne. I ikke-valgår gik man di
rekte fra formandens indledning til meddelelser. Derimod anførte Augo Lyn
ge ikke i 1951, at han talte på rådets vegne, men indlægget blev ikke kom
menteret fra nogen side i 1951-samlingen, og Augo Lynge hævdede uantastet 
året efter, at hans udtalelse »var det nye, folkevalgte landsråds første hand
ling«79. Samtiden var ikke i tvivl. Den 27. sept. 1951 meddelte både Politiken 
og Kristeligt Dagblad udtrykkeligt, at Augo Lynge udtalte sig på landsråds
medlemmernes vegne. Bortset fra den manglende reference til kollegernes ac
cept synes Lynges indlæg at have været en sådan normal indledningstale.

Imidlertid gav Augo Lynge en anden forklaring, da han i februar 1952 som 
tilforordnet deltog i Rigsdagens Grønlandsudvalgsmøder. Ganske vist udlag
de han indledningstalen som »det nye, folkevalgte landsråds første handling«, 
men fortsatte straks efter:

»I øvrigt blev sagen ikke drøftet nærmere som et særligt punkt i dagsordenen. Jeg tror, 
det skyldes, at man først ønskede at fordybe sig i spørgsmålet, tænke nærmere over 
sagen, inden man går et skridt nærmere. . .

Sagen er den -  og nu siger jeg min private mening om sagen -: Når man fra grøn
landsk side har ønsket, at Grønland bliver knyttet nærmere til Danmark som en del a f  
Danmark (understreget i originalreferatet), således som Færøerne gør det, altså som et 
amt, så kan man ikke nøjes med en repræsentation i rigsdagens Grønlandsudvalg. 
Dette vil efter min mening kun give indirekte indflydelse i de grønlandske spørgsmål.

Vi bør tilstræbe fuld indlemmelse af Grønland i Danmarks rige, men det spørgsmål 
må drøftes videre og optages som et særligt forhandlingspunkt i landsrådet en
gang«80.

I og med at Lynge gav sig til at fortolke kollegernes tavshed, kan indholdet af 
hans tale ikke være aftalt med dem i forvejen. Ydermere fremlagdes det cen
trale i indholdet som hans private mening. Sammenhængen synes herefter at

78. GP 1. nov.-45 s. 243.
79. LR-52 s. 133.
80. Mødereferat 21. febr. 52. Rgd. Grludv. arkiv.
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være den, at Lynge af kollegerne var blevet overdraget at holde indledningsta
len, uden at disse havde kendskab til dens nøjagtige indhold i forvejen. Deres 
tavshed over for indholdet udlagde Lynge så over for danskerne og landsrå
det i 1952 som en accept af hans tanker. Uklarheden omkring Lynges indlæg i 
1951 bevirkede måske, at udenforstående knap nok opdagede den rækkevid
de, som Lynge havde intenderet. Alene i Politikens referat fandt det vej til 
overskriften: »Grønlænderne ønsker repræsentation i den danske rigsdag« 
(27/9-51). Det spillede nok en rolle, at den politisk nærtstående Kr. Lynge var 
korrespondenten til Politiken. På det tidligere omtalte møde i udenrigsministe
riet den 28. sep. 1951 (jf. n. 9) kunne Politikens artikel fra den 27. sep. være 
kendt; men da det desværre ikke var muligt at få aktindsigt, kan der ikke ud 
fra den løsrevne side 6 sluttes, om man ved formuleringen » -  f.eks. såfremt 
Grønland opnåede at få repræsentation i Rigsdagen« regnede med, at spørgs
målet var kommet i skred igen, eller det stadig stod på 1950-betænkningens 
grund: Grundlovshjemmel til senere udfyldning ved lov.

Måske skyldtes den ringe opmærksomhed også, at man havde tolket den 
store udskiftning81 ved landsrådsvalget som grønlændernes afstandtagen fra 
nyordningen. Således udtrykkeligt redaktør ved den grønlandske radio J. S. 
Grove, der endog fandt det »lidt forstemmende, at folket endnu ikke synes 
modnet til den nytid, der i form af millioner og teknik tromler ind over ver
dens største ø82. Og på selve valgdagen den 29. juni 1951 mente Kristeligt 
Dagblad i sin leder, at vi burde »betænke os ikke så lidt, før vi, skaber rigsfæl
lesskab mellem det danske og grønlandske folk -  spørgsmålet er ikke aktu
elt«.

Ligeledes blev der lagt mærke til landsrådets kritik i 1951 af, at nyordnin
gen var begyndt med udbygning af administration, skole- og sundhedsvæsen 
fremfor ophjælpning af erhvervene og boliger til grønlænderne83. På det 
anvendte materiale må Augo Lynges indlæg på dette punkt betegnes som en 
politisk prøveballon, bevidst lidt uklart formuleret; men i og med det var frem
ført og refereret, kunne han senere gå videre med spørgsmålet og give indlæg
get den status, der var behov for. Fundamentet var lagt, bygningen kunne rej
ses.

Møderne i Rigsdagens Grønlandsudvalg
Augo Lynge og Frederik Nielsen deltog som tilforordnede fra landsrådet i 
Rigsdagens Grønlandsudvalgsmøder i foråret 1952. Forinden havde udvalget i

81. Det var dog et almindeligt træk ved landsrådsvalg. Mellem 1911 og 1933 lå udskiftnings
procenten mellem 82 og 100%. 1951 var den 69%.

82. Tidens Tegn 1/8-51: De grønlandske vælgere har talt.
83. Kristeligt Dagblad 19/10-51: Grønlands genopbygningsprogram stærkt kritiseret. Politi

ken 19/10-51: Skarp kritik af den nye administration i Grønland.
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november 1951 fået en redegørelse for landsrådsmødets forløb af landshøv
ding P. H. Lundsteen, men han tog ikke anledning til at pege på Augo Lynges 
åbningstale, selv om flere andre punkter toges op til orientering84. Først da de 
to grønlandske tilforordnede fra den 20. febr. 1952 deltog i møderne, blev 
spørgsmålet om Grønlands statsretlige stilling bragt videre frem. Det optrådte 
som punkt 1 på den liste, de i forvejen havde udarbejdet over spørgsmål, de 
ønskede drøftet i udvalget, og på spørgsmål fra Hans Hedtoft om, hvad de 
havde tænkt sig, og om der var »kommet ny(e) ønsker siden kommissionsfor
handlingerne, hvor man nøjedes med ønsket om repræsentanter i Grønlands
udvalget«, svarede de:

»Det drejer sig om to ting: 1) Hvilken stilling vil man give Grønland i den nye grund
lov. Man har ikke fremført specielle ønsker, men har drøftet, om Grønland eventuelt 
skulle have stilling som et dansk amt. 2) Hvordan tænker man sig Grønland repræ
senteret i rigsdagen?«

og
»Man er efterhånden kommet ind på at søge opnået samme stilling som Færøerne ved 
repræsentation på rigsdagen«85.

Hedtofts spørgsmål viste, at han ikke havde opfattet Augo Lynges 1951- 
indlæg som en ny udvikling, hvis han da overhovedet havde lagt mærke til det. 
Svarene var dels spørgsmål om, hvad man i Danmark havde tænkt sig, dels en 
tilkendegivelse af, hvad man i Grønland ønskede. Udvalget kunne vel kun for
stå svarets »man« som dækkende mere end de to tilstedeværende grønlænde
re. Formanden, Halfdan Hendriksen, bad Hans Hedtoft i hans egenskab af 
medlem af forfatningskommissionen om at redegøre for, hvor langt spørgs
målet om Grønland var kommet. Det var slet ikke blevet behandlet, kunne 
Hedtoft meddele den næste dag. Men dermed faldt sagen ikke. Det var øjen
synligt Hedtoft meget om at gøre, at spørgsmålet blev afklaret nu. Da han ikke 
kunne meddele noget om forfatningskommissionens overvejelser, udtalte han 
som sin personlige opfattelse:

»Vi bør tilstræbe i den nye grundlov utvetydigt at fastslå, at Grønland er en uadskille
lig del af det danske rige. Det vil være af interesse for os i Grønlandsudvalget og for 
medlemmerne af forfatningskommissionen at vide, om dette også er de grønlandske 
tilforordnedes ønske.
Jeg vil betragte det som en stor ting, hvis vi i så kategoriske vendinger (som muligt) 
med Grønlands tilslutning kan få lov til at fastslå dette. Jeg tror, at alle danske ville 
være glade for en sådan bestemmelse, og det er mit indtryk, at det grønlandske folk 
deler dette ønske, men det vil vi gerne have bekræftet.

84. Rgd. Grludv. arkiv mødereferat 28. nov.-51.
85. Rgd. Grludv. arkiv mødereferat 20. febr.-52.
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Vedrørende Grønlands repræsentation i det danske parlamentariske styre har vi nu 
realiseret grønlændernes eget ønske om repræsentation i Grønlandsudvalget, men jeg 
forstår nu, at landsrådsmedlemmerne nærer ønske om at få etableret en ordning no
get lignende den, som gælder for Færøerne, med direkte repræsentation i rigsdagen. 
Jeg tror, at vi alle vil rette os efter det ønske, som landsrådet måtte have. Personlig ser 
jeg gerne grønlandske repræsentanter i rigsdagen. Det giver ligesom en stærkere for
ankring af Grønland i det danske rige. Det vil være af uhyre værdi, hvis Danmark kan 
sige over for omverdenen, at det grønlandske folk har repræsentanter, som kan delta
ge i det parlamentariske arbejde på fuldstændig lige fod med repræsentanterne for be
folkningen i Danmark .. .«86.

Det er i Hedtofts indlæg værd at lægge mærke til, at han vil have de grønland
ske tilforordnedes ønske bekræftet. Han tager endnu ikke Lynges åbningstale 
som landsrådets mening.

Det er også værd at lægge mærke til, at han sondrer mellem Grønland som 
en uadskillelig del af Danmark og spørgsmålet om grønlandsk repræsentation 
i rigsdagen. De to ting behøvede ikke at være identiske. Det samme bemærke
de formanden, Halfdan Hendriksen, også i sin tilslutning til Hedtofts stand
punkt. At komme bort fra »betegnelsen koloni (var) ikke en naturnødvendig 
følge af en grønlandsk repræsentation i rigsdagen. F.eks. har de franske kolo
nier repræsentanter i det franske parlament«. Også Simon From og Oluf Steen 
tilsluttede sig. Den sidste med henvisning til » . . .  sin partifælle Lannungs 
synspunkter, at det i det internationale samarbejde ville være af stor værdi, om 
vi snarest muligt fik et forhold Danmark og Grønland imellem, så vi kunne 
sige: Danmark har ingen kolonier, ingen »underudviklede områder ...«  «. I 
tilknytning hertil fremsatte Augo Lynge sin tidligere citerede noget tvetydige 
udtalelse om landsrådets ønske ved dels at betegne sit indlæg 1951 som en 
landsrådshandling og dels karakterisere indlemmelse i Danmark som sin pri
vate mening (jf. s. 182). Han fik støtte heri af Frederik Nielsen. Sluttelig fik 
Hans Hedtoft tilslutning til en henstilling om,

»at dette udvalg efter denne diskussion kontaktede statsministeren og meddelte, at vi 
har haft denne forhandling, at begge de grønlandske tilforordnede har meddelt, at der i 
det grønlandske landsråd er et stærkt ønske om nærmere tilknytning til Danmark, og 
at det ville være værdifuldt, om vi fik behandlet udkast til en udtalelse herom på lands
rådsmødet til sommer. Det vil være vigtigt for forfatningskommissionen, når bestem
melserne i grundloven om Grønland skal formes, at vi har en enstemmig landsrådsbe
slutning at støtte os på«87.

Spørgsmålet var visselig kommet i skred. På foranledning af en forespørgsel 
fra de to grønlændere om, hvad man havde tænkt sig angående Grønlands stil-

86. Mødereferat 21. febr.-52. Rgd. Grludv. arkiv.
87. Mødereferat 21. feb.-52. Rgd. Grludv. arkiv.
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ling, og foranlediget af deres private meninger herom, sendte Grønlandsudval
get spørgsmålet videre til forfatningskommissionen til prøvelse i landsråds
samlingen 1952.

Inden det kom så vidt, tog kanoniseringen af, at her var der tale om et øn
ske fra landsrådet, som danske politikere imødekom, yderligere fart. Den 17. 
marts 1952 afsendtes et af sekretæren, E. Hansen-Salby, forfattet og af for
manden, Halfdan Hendriksen, godkendt brev88 til statsminister Erik Eriksen, 
hvori det henstilledes, at forfatningskommissionen formulerede et udkast til 
grundlovsbestemmelse angående Grønland. I brevet strammedes debatten fra 
mødet den 21. febr. yderligere:

»de grønlandske tilforordnede (har) udtalt, at der er sket en sådan udvikling, at der er 
et almindeligt ønske i det grønlandske landsråd om, at Grønland statsretlig knyttes 
nærmere til Danmark ved en bestemmelse i den kommende grundlov, der fastslår, at 
Grønland ikke længere er dansk koloni, men en integrerende del af det danske rige, og 
at den grønlandske befolkning . . .  er repræsenteret på rigsdagen på lige fod med be
folkningen i den øvrige del af riget.. .«89.

Stramningen bestod i de præciserende bestemmelser om, hvorledes den 
nærmere tilknytning til Danmark skulle være beskaffen. Det havde de tilfor
ordnede ikke betegnet som et almindeligt ønske i landsrådet.

Kortere og klarere, men også mere upræcist, hed det i samme kommissions 
bemærkninger til grundlovsforslagets § 1:

»de grønlandske tilforordnede i Rigsdagens Grønlandsudvalg (har) anmodet om, at 
der i grundloven optages en bestemmelse, hvorefter Grønland anerkendes som en in
tegrerende del af det danske rige .. .90.

Den danske omhu med at understrege forslaget som et grønlandsk ønske blev 
ikke bestridt af nogen. Ubestrideligt var initiativet til at bringe spørgsmålet i 
skred igen Augo Lynges, og som vist her var danske politikere ikke sene til at 
gribe til med begge hænder. Set fra et dansk synspunkt var problemet afkla
ret: Grønlands kolonistatus skulle ophæves, og befolkningen sikres valgret til 
rigsdagen ved grundlovsændringen. Resten var teknik og procedure.

88. Brevveksling i Rgd. Grludv. arkiv.
89. Rgd. Grludv. arkiv, trykt som bilag 1 i Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 

1946, Kbh. 1953.
90. Forfatningskommissionens Betænkning, s. 28.
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Landsrådsmødet 1952
Landsrådssamlingen 1952 blev indledt den 28. august, og den 8. september 
var man kommet frem til dagsordenens pkt. 5: Grønlands fremtidige statsret
lige stilling. Augo Lynge havde, inden forslaget statsministerielt var blevet 
fremsendt den 13. august, foreslået spørgsmålet drøftet i samlingen. Nu forelå 
imidlertid forfatningskommissionens forslag, udarbejdet af professorerne Poul 
Andersen og Alf Ross. Det lød:

»§ X. Bestemmelserne i denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks 
rige. Som følge heraf skal Grønland for fremtiden være repræsenteret på rigs
dagen. Bestemmelserne i §§ . . .  71, 72 og 78 kan for Grønlands vedkommen
de fraviges ved lov, for så vidt dette efter de stedlige forhold må anses for på
krævet«91.

Som den første fik Augo Lynge ordet, og han anbefalede stærkt landsrådet 
at tilslutte sig. Begrundelsen fandt han i, at den faste tilknytning var en forud
sætning for at gøre Grønland til et normalt udviklet, civiliseret land. Og tids
punktet måtte ikke forpasses, derfor skulle grundloven præcisere Grønlands 
stilling, ikke blot indeholde en løfteparagraf, »der måske senere vil kræve åre
lange aktioner for at få faste tilstande«92.

Som Augo Lynge fremstillede sagen, ønskede landsrådet i 1951 i sin »pro
gramerklæring« netop denne løsning, der i mellemtiden havde været »berørt i 
Grønlandsudvalget« om vinteren, som et led i »at orientere os om dette fun
damentalt vigtige spørgsmål både heroppe i Grønland og i politiske kredse i 
Danmark«93.

Lynge præsenterede det altså som et tidligere udtrykt landsrådsønske, der 
nu var modent til endelig afgørelse. Den efterfølgende korte debat gik på, om 
et mindre udvalg eller hele landsrådet skulle udforme svaret til Danmark. Det 
blev det sidste, og dagen efter meddeltes, at der var enstemmighed om at til
træde forslaget94. Dermed var sagen endelig afgjort. Den afventede nu kun en 
grundlovsafstemning i Danmark. Inden da var forslaget blevet yderligere be
arbejdet, så ordet Grønland helt forsvandt fra § 1. »Denne grundlov gælder 
for alle dele af Danmarks rige«, mens repræsentationen i rigsdagen blev be
stemt i § 28: 2 medlemmer, ligesom Færøerne.

Efter vedtagelsen i landsrådet 1952 og vedtagelsen af den nye grundlov i 
Danmark 1953 voksede kanoniseringen af, at indlemmelsen var sket på grøn
landsk initiativ sig fastere. Og det var for så vidt korrekt nok, såfremt man ser 
bort fra tiden før 1951 og først inddrager landsrådet som bærer af ønsket fra 
1952.

91. LR-52 s. 133.
92. LR-52 s. 133f.
93. Citationstegnene dækker Lynges ordvalg.
94. LR-52 s. 136.
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Afslutning
Den danske interesse i at få ophævet Grønlands kolonistatus, både iflg. den 
hidtidige litteratur (jf- s. 161) og nærværende arbejde, var meget tydeligt et øn
ske om at frigøre sig fra et FN-tilsyn, der syntes at blive mere og mere gene
rende (jf- s. 170 ff., 185). Dertil kom i årene op til 1948 en uro over amerika
nernes stadige tilstedeværelse i Grønland (jf. s. 169).

Det vil utvivlsomt fremgå af en nærmere analyse af årene 1945-53, at disse 
to faktorer spillede en væsentlig rolle for omlægningen af kolonipolitikken 
overhovedet. Den grønlandske interesse er sværere at forklare. Hvorfor sagde 
landsrådene nej tak til repræsentation i rigsdagen i 1948? Det måtte da være 
en endnu bedre adgang til at få indflydelse på udformningen af Grønlandspo
litikken i Danmark uden om Grønlands Styrelse end den repræsentation i 
Rigsdagens Grønlandsudvalg, som de ønskede og fik. Hvorfor sagde landsrå
det enstemmigt ja tak i 1952? Disse spørgsmål kan kun udtømmende besva
res ved at gå dybere og grundigere ind i det grønlandske (og grønlandskspro- 
gede) materiale, end der her har været tid og kræfter til.

Så meget kan siges, at det for grønlandske politikere -  meget naturligt -  
gjaldt om at få hævet befolkningens levestandard, og om at få dens tilstand af 
underlegenhed over for danskerne ophævet. Det så den danskprægede grøn
landske elite kun mulighed for ved en nærmere tilknytning til Danmark. Det 
var det, den statslige sammenlægning skulle bruges til. I grundlovstalerne i 
Grønland den 5. juni 1953 blev dette aspekt ikke glemt. Vores ligestilling be
tyder ikke, at vi allerede har de goder, som den medfører. Det skal vore folke
valgte repræsentanter i fol-ketinget arbejde for, mente fhv. landsrådsmedlem 
Peter Nielsen i Godthåb. I Frederikshåb håbede kommunalbestyrelsesfor
mand Samuel Olsen, at den nye grundlov ville betyde en fortsættelse af arbej
det på at forbedre levestandarden. Kommunalbestyrelsesformand i Juliane- 
håb, Klaus Lynge, håbede også, at dagen måtte bane vej for folkets udvikling 
og bedre levevilkår for alle. For landsrådsmedlem Frederik Lynge var det i 
Egedesminde en given sag, at optagelsen af Grønland i Danmark ville betyde, 
at grønlænderne fik del i de samme goder som andre danskere. Kun Augo 
Lynge og Gerhard Egede samt Karl Heilmann i Sukkertoppen undlod en så 
direkte henvisning til egeninteresser95.

Resumé
Blandt nogle grønlændere, og her skiller Augo Lynge sig tydeligt ud, havde det 
utvivlsomt længe været et ønske, at Grønland kunne blive statsretligt integre
ret i Danmark. Imidlertid fremførtes det hverken af landsrådene eller andre 
grønlændere i den første efterkrigstid. Tværtimod afviste landsrådet fore-

95. A/G nr. 13, 18/6-53 s. 210-13.
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spørgslen herom fra dansk side i 1948. Først da Augo Lynge i 1951 blev valgt 
ind i landsrådet, kom spørgsmålet i skred igen ved hans åbningstale, der i sam
menhængen på dette punkt må karakteriseres som en politisk prøveballon. Så
dan opfattede Augo Lynge og Frederik Nielsen vel også deres udspil i Rigs
dagens Grønlandsudvalg i febr. 1952. Men her greb danske politikere til med 
begge hænder og var sammen med grønlænderne øjensynligt godt tilpas med 
at fremstille den nye udvikling som landsrådets ønske. Noget man ikke kunne 
være sikre på før 1952-samlingen.

Fra dansk side var tankerne om en statsretlig integrering offentlig fremme 
allerede i 1947, og i løbet af 1. halvdel af 1948 gjorde Det Radikale Venstre og 
Danmarks Kommunistiske Parti ønsket til sit. Det deltes vel sagtens af den so
cialdemokratiske regering, men efter landsrådets afslag i 1948 stillede man sig 
i bero med formlen: grundlovshjemmel til senere udfyldning ved lov. Det var 
Augo Lynge og Frederik Nielsen, der bragte spørgsmålet frem igen. Og det 
var de i og for sig i deres gode ret til. Landsrådets udtalelse i 1949 (jf. s. 177) 
havde ønsket Grønlands stilling fastlagt i den nye grundlov, ikke bare hjem
mel i den tid at gøre det.

Med landsrådets enstemmige tilslutning i 1952 kunne man i Danmark ved 
grundlovsafstemningen i 1953 stemme Grønland »hjem«.

Et dansk-grønlandsk samarbejde, hvor danskerne havde taget initiativerne i 
første omgang og især Augo Lynge i næste, havde ført til det ønskede resul
tat.
»Vi kan ikke hjælpe vort land til fremskridt uden samarbejde med de dan
ske«96.
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En debat om runer
A f  Erik Moltke og Niels Lund

Erik Moltke: Anmeldelse a f  en anmeldelse

I HISTORIE XI, 4, 1976 s. 553f. har Niels Lund anmeldt Erik Moltke: 
Runerne i Danmark og deres oprindelse. Kbh. (Forum) 1976. Da N. L.s re
cension er mere fejlfuld og overfladisk, end en (videnskabelig) anmeldelse bør 
være, og i øvrigt ufyldestgørende, nødes forf. til visse korrigerende og sup
plerende bemærkninger.

De korte anmeldelser, HISTORIE bringer, kræver i særlig grad expertise og 
positiv orientering for læserne. Det har ikke været tilfældet i den her omtalte 
recension.

Når det f.eks. hos N. L. hedder: »Bogen begynder med en alfabetisk over
sigt, hvor Moltke overbevisende går ind for runernes udvikling af det latinske 
alfabet«, så er der her tale om en meget ufyldestgørende oplysning, der uvil
kårlig må få læseren til at stille sig selv det spørgsmål: Hvem er Niels Lund? 
Og er han specialist i alfabeter? Hvis recensenten derimod havde skrevet, at 
forf. her for første gang havde sat runealfabetet ind i en større alfabethistorisk 
sammenhæng -  det er noget andet end en alfabetisk oversigt -  og derigennem 
var nået til det ovennævnte resultat, ville læseren havde fået den besked, han 
havde krav på. Og mon der ikke havde været plads til en omtale af netop bo
gens specielle opfattelse af det latinske alfabet, ikke som et moderalfabet, men 
som -  inspirator? -  Og at runernes skabelse skulle søges i Danmark? Og 
hvornår? Når recensenten i øvrigt er tilfreds med forf.s bevisførelse, hvad an
går runernes oprindelse, så virker det -  på en alfabethistoriker -  påfaldende, at 
recensenten finder, at forf.s »redegørelse for udviklingen og brugen af danske 
runer (her tales om overgangen fra den urnordiske 24-tegns futhark til vikin
getidens 16-tegns) og svensk-norske runer eller stutruner, forekommer noget 
håndfast (hvad vil det sige?), også mod kronologien«. Fremgangsmåden i be
visførelsen er atter den rent alfabethistoriske, der for første gang i runeforsk
ningens historie får denne »mærkelige« alfabetreduktion til at falde på plads. 
Og kronologien kan der ikke rokkes ved -  allermindst med de ovenfor citere
de kategoriske ord.

En mistanke om, at recensenten måske knap er så indlevet i sit emne, som 
man kunne ønske, antyder hans spørgsmål, om man ikke kan regne med en 
overgangsperiode mellem de to alfabeter -  når dette spørgsmål er ganske bredt
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og grundigt behandlet flere steder i bogen, og end mere utryg bliver man, når 
det til slut hedder om Haddebystenen 2 (den er rejst ved den svenske storstad 
Hedeby af en dansk dame, der var gift med Hedebys svenske konge): Behø
ver vi virkelig en svensk rister for at forklare et par stutruner på den?

»Næsten halvdelen af indskrifterne er gengivet i udmærkede fotos eller teg
ninger«, skriver recensenten. Til læsernes orientering havde det sikkert været 
rigtigt at tilføje, at alle runestenenes billed- og ornamentgengivelser (til bedste 
for kunst- og religionshistorikere) er trukket særskilt ud i fine tegninger af Tho
ra Fisker. At alle fotos er taget (og opmålet) af forf. eller under hans direk
tion, er naturligvis mindre væsentligt, hvis han ikke er anerkendt som en påli
delig runelæser.

Biografien er meget sparsom, skriver N. L. Ja, kunne han ikke have gjort 
opmærksom på bogens forord, hvor der gøres rede for dette forhold og dets 
afhjælpning.

Recensionen indholder desuden to lige så lidt begrundede domme som det 
ovenfor anførte: »Forf. synes ofte mere autoritær i problembehandlingen og 
mere summarisk i behandlingen af forskere med afvigende opfattelser, end 
materialet og hans argumenter kan yde grundlag for«. Forf.s overraskelse 
over denne påstand fra anmelderens side illustreres bedst ved et citat fra bo
gens forord: »Det har været vigtigt for mig at vise læserne usikkerhederne og 
vanskelighederne, og jeg har hverken forsøgt at trykke egne eller andres fær
digsyede meninger ned over hovedet på dem«.

Recensentens anklage mod forf., fordi han ikke underretter læserne om, at 
«der består kvalificeret uenighed f.eks. om Haralds sten i Jelling både med hi
storikere og kunsthistorikere«, er lige så forkert som utidig, eftersom der er 
henvist til den herhen hørende litteratur -  jf. s. 167: Hvor fejlagtigt alt dette 
(de to »hænder«) er, har jeg andetsteds vist -  plus note 5.

Det ville være interessant at få at vide, hvilken fornuftig læsning af Asmild- 
stenen, bogen mangler henvisning til.

Recensionens kernepunkt synes at være et varmt forsvar for den nye 
runologiske stjerne, professor Niels Åge Nielsen (som jeg i øvrigt selv har haft 
fornøjelsen at sætte ind i runelæsningens elementarier). Denne har publiceret 
inspirerende nylæsninger og -tolkninger af de længste og vanskeligste rune
indskrifter -  mest norske og svenske; men han har blot glemt at publicere be
viserne på sine nylæsninger, hvad bogen tillader sig at antegne. Men når re
censenten om Niels Åge Nielsen og Sønder Vingestenen skriver: »På samme 
sten har han dog i indskriftens begyndelse fastslået -  bemærk fastslået -  læs
ningen af ordet bryde . . .  men det forbigår Moltke«, så giver denne udtalelse, 
der kun kan stå ved magt, dersom recensenten selv kan fremlægge beviset for 
denne »nylæsning«, anledning til følgende -  kald det blot belæring: En anmel-
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der bør ifølge sagens natur læse den bog, han anmelder, og han bør naturlig
vis også kunne læse indenad. Det anførte viser, at det har skortet lidt på begge 
dele hos recensenten. Hvis N. L. havde gjort sig den ulejlighed at medtage no
teapparatet i sin læsning -  det er især for »de lærde« -  ville han i note 1 side 
197 kunne have orienteret sig om forf.s mening og dom over en del af Niels 
Åge Nielsens læsninger og tolkninger.

Niels Lund: Replik til anmeldelse a f  en anmeldelse

Erik Moltke har i sit indlæg givet udtryk for utilfredshed med min anmeldelse 
af hans nye runebog; under visse synsvinkler kan han måske også have grund 
til skuffelse. Runologi er en filologisk disciplin, og anmeldelsen er, som Molt
ke antyder, ikke skrevet af en filolog eller af en person med nogen speciel runo
logisk baggrund. Min viden om runer er samlet op, efterhånden som jeg som 
historiker har haft behov for at inddrage runeindskrifter i mit arbejde.

Forholdet er nemlig det, at runeindskrifterne ikke blot har interesse som 
sproglige vidnesbyrd; de er et vigtigt historisk kildemateriale, specielt til vi
kingetidens historie, den periode jeg fagligt er bedst hjemme i. En stor del af 
Moltkes bog er da også en historisk fremstilling af sider af netop vikingetidens 
historie. Derfor finder en bog om runer anmeldelse i et historisk tidsskrift, og 
derfor er det rimeligt, at den anmeldes af en ikke-runolog, og at anmelderen 
kan lægge størst vægt på ting, som efter forfatterens opfattelse ikke er hoved
sagen. Den anmelder, der skal orientere læserne af et historisk tidsskrift om et 
værk af filologisk art, må se det som sin opgave at koncentrere sig om de si
der af værket, som efter hans skøn har størst interesse for tidsskriftets læsere. 
Det vil naturligvis ofte falde sammen med hans egne interesser, og han kan 
ligefrem benytte lejligheden til at henlede sine læseres opmærksomhed på for
hold og problemer, som han finder interessante eller uretmæssigt oversete, el
ler han kan ud fra sin egen faglige baggrund gøre opmærksom på områder, 
hvor -  in casu -  filologens tolkninger kunne vinde ved inddragelse også af hi
storiske overvejelser. Anmeldelsen kan således komme til at tjene kommuni
kationen mellem fagene. Disse grunde gør, at denne type anmeldelser, set fra 
forfatterens synspunkt, ofte kan være ensidige.

Hertil kommer yderligere, at enhver tidsskriftredaktør er mere restriktiv 
med spaltepladsen til anmeldelser af arbejder, der ligger mere eller mindre på 
kanten af tidsskriftets egentlige fagområde. Redaktionen har i dette tilfælde 
ønsket halvanden spalte om Moltkes bog, og inden for denne ramme har jeg 
søgt at fyldestgøre, hvad jeg har opfattet som min pligt som anmelder: at gøre 
rede for værkets indhold med specielt henblik på en historisk orienteret læser-
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kreds, at vurdere hvordan og i hvor høj grad emnet er dækket, hvorledes bo
gen opfylder sit erklærede formål, herunder som håndbog og endelig at pege 
på enkelte problemer, som synes at fortjene nærmere drøftelse. Hertil kan der 
selvsagt ikke knyttes nogen dokumentation. De fremførte domme kan alene 
fremføres på anmelderens autoritet. Det ved en tidsskriftredaktør, når han 
vælger anmelder, og det er op til ham at vælge anmeldere, om hvem han tror 
eller ved, at de har noget at have deres autoritet i, og at deres domme hviler på 
præmisser, som de i givet fald kan gøre rede for.

På denne baggrund har jeg lagt mindre vægt på den alfabethistoriske ind
ledning -  at den kaldes alfabetisk er en beklagelig fejl, som korrekturlæseren 
må tage på sin kappe: det var vistnok også mig -  end den efter forfatterens op
fattelse fortjener, på indskrifterne i den ældre futhark, på overgangen fra 24- 
tegns til 16-tegns futharken og ligeså på de kunsthistoriske afsnit. Jeg har også 
skønnet, at det næppe ville vildlede nogen historiker at se Øm Kloster anbragt 
på Sjælland (s. 354 og s. 356), så lidt som Moltkes hyppige henvisen til år 0 
ville forlede nogen til at gå på jagt efter de til denne størrelse hørende begiven
heder; jeg var mere i tvivl om, hvorvidt jeg burde finde plads til at bemærke, at 
Hæstrup kirkeklokken i billedteksten s. 359 udstyres med Hardeberga-klok- 
kens indskrift.

Jeg har i stedet koncentreret mig om at meddele en vurdering af bogen som 
redskab for de historikere, der arbejder med runeindskrifter som kilder. Ved 
nogle indskrifter er der ingen eller kun ubetydelig tvivl om tolkningen, men i 
andre tilfælde hersker der stor uenighed om skriftens rette tydning og ordenes 
tolkning. I disse tilfælde er det af stor betydning for benytteren at vide, om 
man af Moltke skal vente en afbalanceret redegørelse for de foreliggende mu
ligheder og for andre filologers afvigende forslag. Jeg havde naturligvis med 
anerkendelse bemærket, at Moltke i sit forord erklærer de bedste hensigter i 
denne henseende; jeg fandt blot, at han i sin praksis ikke lever op til dem. Jeg 
har brugt ordene »summarisk« og »autoritær« om hans måde at behandle an
dre forskeres resultater og opfattelser på og nævnt et par eksempler, nemlig 
behandlingen af Jelling-problemerne og behandlingen af enkelte runestene og 
en enkelt forsker. Det vil jeg gerne meddele nogle præmisser for.

Med hensyn til Jelling er der først spørgsmålet om, hvorvidt indskriften på 
den store sten er affattet og indhugget på én gang, eller den er blevet til i flere 
tempi. Moltke går- ind for den første løsning, mens senest Aksel E. Christen
sen, i fortsættelse af en længere række af forskere, har gjort sig til talsmand for 
den anden1. I sin bog skriver Moltke s. 167 om Haraids sten: »Også den har 
været udsat for åndelig vold og misforståelser. Den smukt proportionerede

1. Vikingetidens Danmark paa oldhistorisk baggrund, København 1969, d. 234-239; The Jel
ling Monuments, Mediaeval Scandinavia 8, 1975, s. 6-20.
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indskrift og dens ornamentik har man villet påstå var udført ad to gange, og 
anden gang skulle det endda være en fusker, man havde hidkaldt til at hugge. 
Hvor fejlagtigt alt dette er har jeg andetsteds vist (5),...« . Note 5 henviser til 
to afhandlinger af Moltke selv. -  For mig at se er dette en meget summarisk 
måde at give læserne det indtryk, at nogle ukyndige umuliusser, som er bedst 
tjent med, at deres navne nådigt forties, har sagt noget grusomt sludder om 
Haraids mindesten over sine forældre, men de er blevet endegyldigt sat på 
plads! Jeg kan ikke i denne sammenhæng tage stilling til det reelle i sagen, men 
jeg henskyder til læsernes egen dom, om dette ikke er en rigeligt autoritær 
måde at affærdige forskere som Aksel E. Christensen eller P. V. Glob på? -  
En ikke mindre summarisk behandling får Else Roesdahl. Hun har fremsat ud
mærkede argumenter for ikke at tillægge triquetra-figuren, der forekommer 
ofte i Jelling, den store betydning som kristent symbol, som Moltke giver den2; 
dette får man ingen idé om ved at læse Moltkes tekst: en note (8. s. 179-80) si
ger blot kort »E. R. vil ikke anerkende den lille træmand med triquetraen som 
et kristeligt indslag i gravgodset« -  Det kan hun jo selv om!

Jeg har videre peget på behandlingen af Asmild-stenen som et tilfælde, hvor 
læseren ikke får tilstrækkelig god besked om de til en indskrift knyttede pro
blemer, fordi Moltke er mere autoritær end rimeligt, og med hensyn til det 
autoritære forekommer det mig, at han i sit indlæg overflødiggør yderligere 
dokumentation: »Det ville være intressant at få at vide, hvilken fornuftig læs
ning af Asmild-stenen, bogen mangler henvisning til«. »Hvilken fornuftig læs
ning«! -  Stenen fandtes i 1950, og året efter forelagde Moltke sin tolkning af 
den3, mens Karl Martin Nielsen i 1952 fremsatte en afvigende tolkning4. Om 
den er fornuftig eller ej, skal jeg i erkendelse af mine manglende filologiske 
kundskaber ikke indlade mig på at bedømme. Jeg mener, Moltke burde have 
gjort det, og som bruger af hans bog mener jeg at have et rimeligt krav på at få 
at vide, når der foreligger alternative tolkninger ved kvalificerede runologer. 
Og som en sådan regnes Karl Martin Nielsen dog, om også han som Niels 
Åge Nielsen skulle være gået sine egne veje efter at have forladt Moltkes ru
nologiske kravlegård.

2. The Jelling Monument in the light o f the runic inscriptions. Mediaeval Scandinavia 7, 1974, 
s. 220.

3. Aarbøger for Viborg Amt 1951, s. 5-18.
4. Runestenen i Asmild. Runer og Rids. Festskrift til Lis Jacobsen 29. januar 1952, s. 19-25. -  

Det kan bemærkes, at en filolog, professor J. Kousgaard Sørensen, har udtrykt sin stillingta
gen til, hvad der er fornuft og hvad ikke i tolkningen af Asmild-stenen. I J. P. Trap, Dan
mark, 5. udg. bind VII, s. 307 skriver han :. . .  en indskrift, hvis sidste del ikke er tolket med 
sikkerhed. Den forståelige del af indskriften lyder: Thorgund, Thorgot Thjodulvssøns dat
ter, satte denne sten efter Bose, sin mand. -  Udtrykket »tidenders mand« foretrækker Kous
gaard Sørensen altså at lade stå hen.
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Når jeg har fremdraget netop Asmild-stenen som et uheldigt tilfælde, hæn
ger det sammen med, at Moltke ved dens tolkning hengiver sig til ganske dri
stige spekulationer, tilmed om en titel af stor historisk relevans, spekulationer 
som muligvis kunne forsvares, hvis selve læsningen af indskriften var entydig, 
men som på baggrund af delte meninger herom bliver for luftige. Det er efter 
min opfattelse bedre ærligt at give op over for udtryk som »tidenders mand« 
end, under fortielse af andres videnskabeligt argumenterede indvendinger, at 
ende med så anstrengte forslag som »kongens informationsminister«, om de 
end kan hente støtte hos Gerd Høst (s. 253), og -  i sidste instans -  stammer 
fra Hans Brix.

Moltke fordrer af både Niels Åge Nielsen, som hvis våbendrager jeg med så 
få ord har kvalificeret mig, og mig selv »beviser«. Men hvor ofte står noget så 
håndfast og skudsikkert som beviser til vor rådighed inden for runologien el
ler inden for den ældre historie overhovedet? Visse banale påstande kan na
turligvis belægges med beviser, men for langt de fleste problemers vedkom
mende må vi nøjes med indicier og med argumenter af større eller mindre 
vægt. Man kan nå større eller mindre mål af sandsynlighed, men sjældent 
uomstødelig vished. I tilfældet Sdr. Vinge var det ikke min hensigt at gøre no
get ud af forbandelsesformularen, idet jeg fandt det mindre afgørende for en 
historikers anvendelse af stenen som kilde, om forbandelsen har den ene eller 
den anden ordlyd i detaljer. At det er en kraftig forbandelse står fast. Stenen 
har på dette sted en lakune, og man kan ikke med det blotte øje læse noget 
som helst. Under et sort klæde, med belysning i forskellige vinkler og fotogra
fering med forskellig teknik, kan runologer ofte se mere, men uden at have del
taget i sådanne mørkets gerninger kan jeg ikke have nogen mening om, hvor
vidt lakunen kan udfyldes ved andet end konjekturalkritik.

Indskriftens begyndelse har derimod betydelig historisk interesse, hvis den, 
som hævdet af Niels Åge Nielsen og i øvrigt tidligere af Wimmer i hans rune- 
værk, rummer titlen »bryde« på den person, som har rejst stenen efter sine 
brødre Urøke og Kåde. Vi kender nemlig i forvejen kun en enkelt bryde fra 
vikingetidens runesten, Randbølstenens Tue (Danmarks Runeindskrifter 40). 
Det undrede mig, at Moltke ikke tog stilling til Niels Åge Nielsens i 1968 
publicerede læsning5; i sin note 1 på s. 197, hvortil han henviser mig, skriver 
han om værne- og forbandelsesformularer og slutter: »N. Å. N.s nylæsninger 
kan ikke godkendes, førend de er belagt med dokumentation. De stemmer i 
øvrigt ikke med mine iagttagelser« (hvorledes de så er dokumenteret), men det 
vedrører, så vidt jeg kan se, hverken implicit eller eksplicit begyndelsen af Sdr. 
Vinge-stenen. Jeg aflagde derfor et besøg ved stenen for selv at forvisse mig 
om grundlaget for en tolkning. Der er bevaret det nederste af fem runer, som

5. Runestudier, 1968, s. 24.
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uden nævneværdig indsats af god vilje lader sig læse som BRUTI, og på det 
grundlag mener jeg at kunne tilslutte mig Niels Åge Nielsens læsning som 
overvejende sandsynlig. Efter min opfattelse hører det ingen steder hjemme at 
kræve dokumentation ud over stenen selv, men der vil naturligvis altid være 
usikkerhed knyttet til læsningen af indskrifter, hvor det halve mangler. Hvad 
man vil acceptere, må enhver i virkeligheden afgøre med sig selv, ansigt til an
sigt med stenen. I dette tilfælde tør jeg altså mene, at usikkerheden ikke er 
større, end det er forsvarligt at føje denne bryde til Randbølstenens, og fra et 
anmeldersynspunkt mener jeg med rimelighed at kunne ønske, at Moltke hav
de taget lidt mere specifikt stilling til et problem af denne art. Hans bog frem
træder jo dog som en håndbog, der skal tjene til praktisk brug.

Sluttelig har jeg søgt at pege på et problemkompleks, hvor jeg ikke føler mig 
overbevist om, at man som historiker på det forelagte grundlag kan slå sig til 
ro med den løsning, som runologen her tilbyder os, nemlig spørgsmålet om be
tydningen af de svenske runer i Hedebyområdet. Det er et problem af over
ordentlig stor rækkevidde; mange er endt ved disse runer som det afgørende, 
når de skulle tage stilling til svenskevældet i Hedeby6, og vi ser her, hvorledes 
Hedeby ligefrem kan omtales som en »svensk storstad«. Ingen historiker har 
imidlertid mig bekendt til dato rejst spørgsmålet: hvor svenske er de egentlig, 
disse runer? -  Kildekritikken er på dette punkt ikke ført til bunds.

Læsningen af Moltkes fremstilling inspirerede mig til den tanke, at det mu
ligvis i virkeligheden var så som så med deres svenskhed, at denne konklusion 
måske ville vakle ved en nærmere kildekritisk prøvelse, og det var min plan 
ved en senere lejlighed at tage det op til nærmere undersøgelse og forsøge at 
skabe en dialog mellem filologi og historie om emnet. Om jeg efter grundigere 
studier vil fastholde denne plan, tør jeg for nærværende ikke sige, men foran
lediget af Moltkes indlæg skal jeg kort uddybe mine overvejelser. Stødet til 
dem gaves af Moltkes henførelse af Tillitse-stenen, der dateres til 11. århund
rede, til en svensk rister,« -  en efterkommer (?) af de svenskere, der drog mod 
Hedeby, men blev hængende på Lolland ...« . Det forekommer mig en urime
lig idé, og der er allerede argumenteret således mod den fra historikerside7, at 
Moltke ikke blot uanfægtet burde fremture i den. Dernæst slog det mig, at det 
svenske indslag på Hedeby 2 ved nærmere eftersyn indskrænker sig til to ru
ner, under alle omstændigheder et meget spinkelt grundlag at basere en kon
klusion på, i dette tilfælde tilmed en meget vidtrækkende konklusion. Hertil 
kommer, at jeg føler mig lidet overbevist af Moltkes flere gange fremsatte teo
rier om veritable retskrivningsreformatorers virke, om bevidste, endda af en

6. Aksel E. Christensen: Vikingetidens Danmarkpaa oldhistorisk baggrund, 1969, s. 197-
202, er det seneste eksempel.

7. Aksel E. Christensen loc. cit. note 6.
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centralmagt dikterede, retskrivningsreformer, og lige så lidt af det folkepsyko
logiske forsøg, han s. 303 begiver sig ud i. Moltke er ikke klar på dette områ
de, han taler også om overgangsperioder og prøver åbenbart at helgardere sig 
ved at tage alle forbehold over for sine forslag. Hvad jeg har foreslået er da, at 
man forud for den endelige adskillelse af 16-tegns futharken i de danske runer 
og de norsk-svenske runer (stutruner) snarest må forestille sig en overgangs
periode, hvor den enkelte rister har kendt og uden større konsekvens kan have

Fig. 1. Udsnit af Sønder Vingestenen 2, svarende til det opstrukne foto fig. 2. På den
ne af forvitring og frostsprængninger medtagne sten har det parti, der diskuteres i den
ne artikel, bevaret så tydelige rester, at visse læsninger (f.eks. bruti) kan udelukkes. 
Uoptrukket foto af E. M.

brugt forskellige former for samme rune; ofte afveg de kun ubetydeligt fra 
hinanden.
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Til dette kommer nu, at blandt de runeindskrifter, som i denne bog er føjet 
til de i 1942 kendte, er en kævle fra Hedeby (Haddeby kævle 1), som rummer 
hele stutrunefutharken. Den betegnes som »vel den ældste kendte stutrunefu- 
thark« (s. 304) og placeres »(tidligt i) 800’rne« (s. 302). Hvis denne datering 
holder stik, har vi nu stutruner i Hedeby, længe før vi har andre vidnesbyrd 
om svensk tilstedeværelse der. To veje står da åbne: Moltke tager det som be
vis på, at Hedeby altså allerede på dette tidspunkt var en svensk storstad. Men 
hvad da med kong Godfred og hans efterkommere, passer de i et svensk mil
jø? -  Mig synes der at være så gode grunde til at tvivle på, at nogen svensk til
stedeværelse kan komme på tale i Hedeby i begyndelsen af 800-tallet, at man i 
stedet må rejse spørgsmålet, om disse runer nødvendigvis må være af svensk 
oprindelse. Det gjorde jeg da, men i den korte form var det naturligvis ikke 
muligt at præcisere mit ærinde udførligt.

Senere beskæftigelse med problemet har imidlertid gjort det klart for mig, at 
det er endnu mere kompliceret. Som det grundlag, hvorpå den omtalte rune
kævle dateres, for nærværende foreligger oplyst, kan dateringen ikke angives 
nærmere end inden for det niende eller tiende århundrede8. Indtil nærmere op
lysninger foreligger, må man derfor indtage en afventende holdning og lade 
spørgsmålet hvile.

Fig. 2. Udsnit af Sønder Vingestenen 2 med det parti, hvor Wimmer, Niels Åge Niel
sen og Niels Lund vil læse bruti =  bryde, en læsning som Erik Moltke erklærer for 
uforenelig med de levende runespor. Optrukket foto af E. M. Jf. Danmarks runeind
skrifter ved Lis Jacobsen og E. M. fig. 224-225.

8. Mundtlig meddelelse af professor C. J. Becker efter foredrag af Moltke i Det. kgl. nordiske 
Oldskriftselskab 15.3.1977.
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Erik Moltke -.Replik til replik

Niels Lunds replik til min anmeldelse af hans anmeldelse røber i lige grad hans 
onde samvittighed som stadig en ikke ringe fjernhed i forhold til runer og ru
ners væsen. Et godt eksempel på min kritikers noget bagvendte forhold til 
praktisk runologi er hans storartede vittighed om, at han aldrig har befattet sig 
med de mørkets gerninger, som det sorte klæde repræsenterer for runologer
ne. Det sorte klæde bruges jo netop til at skaffe lys til runerne, det rigtige side
lys, kvintessensen i enhver runeundersøgelse.

Hvis N. L. havde holdt sig til de regler, han opstiller i sin ordrige indledning 
ovenfor, ville han have skrevet en god anmeldelse; men hvor har han skrevet 
som historiker? -  om Jelling er det epigraf!, og om Haddebystenene alfabethi
storie. Dette til trods for, at han skriver: »Jeg har koncentreret mig om at med
dele en vurdering af bogen som redskab for de historikere, der arbejder med 
runeindskrifter som kilder«. -  Han har også selv optrådt som runelæser, i hvil
ken forbindelse han fremsætter den overraskende påstand, at man ikke kan 
være i stand til at bevise en læsning: »hvor ofte står noget så håndfast og skud
sikkert som beviser til vor rådighed inden for runologien...«

Da jeg (E. M.) ikke har villet anerkende min udmærkede kollega Niels Åge 
Nielsens læsning af et ord på Sønder Vinge stenen, så -  nu er det Niels Lund, 
der taler -  »aflagde jeg et besøg ved stenen for selv at forvisse mig om grund
laget for en tolkning«. -  Og N. L. kommer så til samme resultat som N. Å. N., 
det resultat, jeg stadig ikke kan godkende uden beviser. De håndfaste beviser, 
jeg (og den norske runolog Aslak Liestøl), savner, er fotografier, et uoptruk- 
ket og et optrukket af det pågældende sted, eller to tilsvarende aftryk. Det er 
nemlig runologiens beviser, og disse beviser på min fra N. Å. N.s og N. L.s af
vigende læsning har jeg leveret i Danmarks runeindskrifter ved Lis Jacobsen 
og E. M. Atlas fig. 224 og 225.

Hvorledes er det muligt, at Niels Lund kan få de tydelige runerester af det 
pågældende ord på fig. 224 til at harmonere med læsningen bruti? To andre 
indskriftbehandlinger1 i min runebog har vakt N. L.s mishag. Problemerne om 
den store Jellingsten, hvorvidt den er ristet i ét eller flere tempi, af en god eller 
dårlig stenhugger, har jeg omtalt og i øvrigt henvist til min afhandling i 
Mediaeval Scandinavia, der fyldigt gør rede for oldforsker Rafns, arkæolog 
Sune Lindqvists, historiker Christensens og arkæolog Globs synspunkter, som 
sammesteds er stillet over for en runologisk og epigrafisk argumentation. 
Netop ved, som jeg skriver i runebogens forord, at spare på litteraturhenvis
ninger og nøjes med at henvise til behandlinger, hvor anden problemstilling og 
anden litteratur nævnes, er det lykkedes mig at begrænse omfanget af min bog.
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Udførlige henvisninger til guldhorns- og Jelling-litteratur ville have sprængt 
bogen. Som litteraturhenvisningerne nu er udformet, vil enhver læser kunne 
finde frem til al relevant litteratur. Dette gælder også N. L.s anklage mod mig 
for ikke at have nævnt Karl Martin Nielsens afhandling om Asmildstenen. Det 
er rigtigt, at den (der rekonstruerer på grundlag af fejlristning og i øvrigt er for
ældet efter senere fremkommet litteratur) ikke er omtalt; mine egne to afhand
linger om stenen er heller ikke nævnt, heller ikke Brix’ aviskronik, og medens 
Gerd Høsts helhedstolkning ikke er omtalt, har jeg fra hendes afhandling ta
get hendes bidrag til forståelsen af den på stenen omtalte Tidendemand. Gen
nem henvisningen til hendes afhandling vil man finde al den litteratur, man kan 
ønske sig, og det turde af denne (og af min ene afhandling) fremgå, at 
»Tidendemanden« ikke, som påstået af N. L., er Brix’ opfindelse.

Sluttelig skal jeg beskæftige mig med det »problemkompleks«, Niels Lund 
omtaler sidst i sin replik, spørgsmålet om svenskevældet i Hedeby og den 
svensk-norske futhark, stutrunerne. Her var endelig et punkt, hvor N. L. kun
ne optræde som fagmand, som historiker. I stedet får vi en gang alfabethi
storie. Hvordan den er, vil fremgå af nedenstående: Niels Lund tænker sig, at 
man forud for den endelige adskillelse af 16-tegns futharken i de danske runer 
( med + = a , $ = n ,  f = t  etc.) og de norsk-svenske stutruner (med -1 
=  a, =  n, 1 =  t etc.) havde en overgangsperiode, hvor den enkelte ri
ster kunne bruge snart stutruner, snart danske runer péle-méle. Hvor uheldigt 
for denne hypotese, at hele Skandinavien har talrige sten af den såkaldte Hel- 
næs-Gørlev-gruppe, overgangsstenene mellem den urnordiske 24-tegns fu
thark og vikingetidens 16-tegns futhark, og at disse indskrifter bruger snart 
16-tegns former, snart 24-tegns former, men aldrig en stutrune. Hvordan kan 
Niels Lund da udkaste ovenstående hypotese? Så meget mere som det lyser ud 
af stutrune-futharken, at den er kopieret efter -  og altså er senere end -  den 
danske futhark.

1. Else Roesdahl er ikke behandlet »summarisk« (det har jeg i øvrigt hendes egne ord for). Hun 
og jeg er ganske enige om, at en kristen ting i en hedensk grav i overgangstiden mellem he
denskab og kristendom ikke nødvendigvis indicerer kristendom, men at den, som jeg ud
trykker det i min bog, kan betyde, at der også dengang var folk, der brugte både seler og liv
rem. Men lige så stor enigheden er på dette punkt, lige så stor er uenigheden, når det gælder 
opfattelsen af begravelsen og den lille træmand. Jeg betragter Jelling-begravelsen som et sær
tilfælde og opfatter den (på grund af den store Jelling-sten) som kristen og den lille mand som 
kristen, dvs. som vidnesbyrd om den kristne begravelse. Jeg forstår ikke Else Roesdahls ar
gumentation på dette punkt, og hun anerkender ikke min (det er faktisk en kontrovers mel
lem en forhistoriker og en middelalder-ikonograf). Kan jeg da andet end -  loyalt -  konstate
re, at Else Roesdahl ikke har ladet sig overbevise af mine argumenter?
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Hvad angår svenskerne i Hedeby, da er Adam af Bremens meddelelse om 
svenskehøvdingen Olav, der invaderede Hedeby, velkendt af historikerne (jf- 
min runebog s. 160); og det er anerkendt af alle, at hans Chnob er den samme 
som de to Haddebystens Gnupa, der 934 blev overvundet af kejser Henrik 1. 
Den ene af disse Haddebysten -  den er fra før 950 -  viser indslag fra stut
runerne, d.e. svensk-norske runer ( i min bog har jeg foreslået, at de er en 
svensk opfindelse, der er gjort i Hedeby). Til dette svenskeri kommer nu, at der 
i de seneste år, under faglige udgravninger, er fremdraget en rund runepind af 
uvis brug samt to runekævler med stutruner, af de tyske udgravere dateret til 
800’rne samt længere sydpå en kam fra slutningen af 800’rne. Hvis man ud fra 
disse historiske meddelelser og de runologiske kendsgerninger vil benægte til
stedeværelsen af et svenskevælde i Hedeby, så benægter man fakta. Og hvis 
arkæologerne og runologerne kan sandsynliggøre, at disse genstande tilhører 
800-årene, så må historikerne deraf slutte, at der har været svenskere til stede i 
Hedeby og omegn så tidligt -  eller modbevise det.

Til slut vil jeg varmt takke min kritiker, fordi han har gjort mig opmærk
som på et par »trykfejl« i min bog. De er desværre ikke de enste. Side 162 be
graver jeg Gorm den Gamle i Jellings sydhøj.
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Erik Kroman: Det danske Rige i den 
ældre Vikingetid. (Rosenkilde og Bag
ger, 1977). 177 s.

Forhenværende overarkivar ved rigs
arkivet, dr. phil. Erik Kroman, fyldte den 
26. februar 1977 femogfirs år og fejrede 
denne begivenhed med udsendelsen af 
denne undersøgelse af det danske rige i 
dets første tid. Hermed vender han til
bage til en periode, som han også 
beskæftigede sig med i sin disputats, hvor 
han søgte at forklare ligheden mellem 
den musikalske accent i Sydslesvig og på 
Langeland og Ærø på den ene side og 
visse dele af Sverige på den anden side 
med den svenske erobring af og bosæt
telse i Hedebyområdet i det 10. år
hundrede.

Indledningsvis omtaler Kroman gene
relle problemer ved vikingetidens histo
rie, således træk af vikingesamfundets 
struktur og vikingetogternes baggrund 
samt mere specielle problemer som nav
net »Danmark«. Herefter følger en grun
dig gennemgang af kilderne til periodens 
historie, både vesteuropæiske og skan
dinaviske. Under de danske kilder ind

drages lidt usædvanligt, foruden de 
samtidige kilder, også de ældste annaler 
og Roskildekrøniken ud fra den betragt
ning, at traditionen i kongeslægten, der jo 
eksplicit kendes gennem Svend Estrid- 
søns oplysninger til Adam af Bremen, må 
have været intakt og have kunnet videre
gives også fra Svends sønner et godt 
stykke ind i det 12. århundrede. Først 
med Valdemar I er den gået tabt, idet 
han jo var opvokset i Hvide-slægten. 
Endnu senere engelske kilder medtages 
uden tilsvarende begrundelse, således In- 
gulph’s Chronicle of the Abbey of Croy- 
land, en kompilation fra det 14. år
hundrede, som med urette tilskrives In- 
gulph, klosterets abbed 1075-1109.

De følgende kapitler er en kronolo
gisk ordnet fremstilling af rigets historie 
fra Gudfred til Harald Blåtand. Det før
ste, til Ansgars død i 865, er i alt væ
sentligt baseret på frankiske kilder, og 
dets fremstilling af kampene mellem de 
forskellige grene af kongeslægten rum
mer ikke væsentligt nyt. Nye synspunk
ter og tolkninger er der derimod en rig
dom af i de næste tre kapitler. Tiden fra 
omkring Horiks død i 854 til et godt
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stykke ind i det 10. århundrede er en af 
de slettest belyste i Danmarkshistorien; 
da frankiske kilder tørrer ud, nævnes blot 
et par danske konger i 873, og der er 
endnu ingen hjemlige. I de engelske og 
kontinentale kilder hører vi kun om 
vikinger i udlandet. Det er Kromans 
opfattelse, at det danske rige i denne pe
riode stadig bestod udelt, og på bag
grund heraf opfattes de konger, som vi 
træffer i de engelske og franske kilder, 
som repræsentanter for riget. Den ero
bring af England, som en vikingehær i 
865 indledte med indtagelsen af York, 
anses for et rigsanliggende ledet af Dan
marks konge, Guthrum, der i 873 sendte 
et par underkonger Halfdan og Sigfred 
hjem for at forhandle med Ludvig II; han 
måtte skaffe sig ro på denne front, mens 
han sloges med Alfred om England. 
Guthrum vendte aldrig hjem til Dan
mark. Han erobrede sig -  idet Kroman 
opfatter ham som overkonge over alle 
danske i England -  det halve af dette 
land, fra Watling Street til Tyne, og 
kunne således ikke forlade England, hvor 
han døde i 890. Mens han sad der, var 
Danmark imidlertid vel beskyttet mod 
ydre farer. Efter hans død viste det sig 
dog skæbnesvangert for landet således at 
have kongen og hæren bundet i udlan
det. Da satte nemlig et svensk dynasti sig 
i besiddelse af kongemagten i Danmark, 
og Kroman mener, at ikke blot Hedeby- 
området, men hele det danske rige kom 
på svenske hænder, om end den dermed 
forbundne bosættelse koncentrerede sig 
om Sydslesvig og de syddanske øer.

Det svenske dynasti forjoges ifølge 
Adam af Bremen af »Hardegon, som 
kom fra Nortmannia«, og et af Kro- 
mans mest overraskende resultater er 
hans svar på spørgsmålet om, hvor Har
degon kom fra. For så vidt tidligere for
skere ikke helt har opgivet at bringe or
den i Adams og andre kilders oplys
ninger om disse begivenheder, har der rå
det nogenlunde enighed om, at Har

degon er identisk med Gorm den Gamle, 
mens der har været strid om, hvorvidt 
Adams »Nortmannia« var Normandiet 
eller Norge. Ifølge Kroman kom han fra 
England, hvor Kroman finder ham som 
»earl« blandt andre danske jarler og stor- 
mænd som underskriver på et antal 
engelske kongebreve. Sammen med man
ge andres forsvinder hans signatur fra 
934, altså netop på det tidspunkt, hvor 
det svenske dynasti forjoges.

I beretningen om Gorms genoprettel
se af det danske rige dominerer diskus
sionen af hans mindesten over Thyra, 
mens tyngden i behandlingen af Harald 
Blåtand ligger på hans forhold til Tysk
land, herunder Danevirkes plads i hans 
udenrigspolitik, og på de politiske impli
kationer af hans overgang til kristen
dommen. I slutkapitlet genoptager Kro
man problemet om den svenske ind
vandring i Danmark og dens spor og sø
ger at værge sin tese mod den kritik, som 
er fremsat af blandt andre Aksel E. Chri
stensen.

Bogen er forsynet med flere stamtav
ler, engelsk resumé og et navneregister, 
men noteapparatet er forholdsvis spar
somt, og der savnes en bibliografi. Det er 
derfor lidt vanskeligt at få overblik over 
det litterære grundlag, hvorpå frem
stillingen hviler. Man får dog det ind
tryk, at Kroman ikke har lagt megen 
vægt på en stillingtagen til den nyeste 
eller nyere litteratur om emnet, men har 
valgt at holde sig til kilderne selv. Det er 
altid en vanskelig balance: alt for mange 
bøger handler alt for meget om, hvad 
andre har sagt om kilderne, og alt for lidt 
om kilderne selv, mens man ved for ensi
dig koncentration om kilderne risikerer at 
placere sit arbejde uden for den moderne 
diskussion. Kromans bog er kommet til 
at virke mindre aktuel, end trykkeåret la
der forvente, og tillige er nyere kildestu
dier i flere tilfælde blevet afskåret fra at 
præge hans fremstilling. Eksempelvis kan 
nævnes, at Kroman baserer en væsentlig
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del af sit argument for Gorms engelske 
afstamning på traktaten mellem Edward 
den Ældre og en kong Gudrum, der 
måtte være nummer to af dette navn og 
betragtes som Gorm den Gamles farbror. 
Dorothy Whitelock har imidlertid for 35 
år siden godtgjort, at denne tekst er ble
vet til mere end 80 år efter Edwards død, 
hvorved grundlaget for at antage eksi
stensen af en Gudrum II bortfalder.

I sin indledning fremhæver Kroman 
Steenstrups »Normannerne«, og dette i 
sin tid banebrydende arbejde synes at 
være det egentlige udgangspunkt for 
ham. Det er også Steenstrups historiske 
metode i modsætning til Erslevs, Arups 
eller brødrene Weibulls kildekritiske 
skole, der har dannet forbillede for Kro
man, og han er tillige tydeligt forankret i 
den filologiske tradition, der repræsente
redes af Wimmer og Finnur Jonsson. 
Holdbarheden af Kromans resultater 
beror naturligvis på de anvendte kilde
kritiske principper. De medfører som 
nævnt, at Kroman benytter endog sær
deles sene kilder uden at undersøge deres 
vidneværdi nærmere, -  han går i så hen
seende langt videre end Steenstrup -  og 
oplysninger fra sådanne kilder kombi
neres i et puslespil med samtidige oplys
ninger, uden at der gøres kvalitativ for
skel på dem: En brik hentet fra Roskilde
krøniken eller fra Ingulph’s Chronicle 
indgår ligeværdigt med én skåret ud fra 
den oldengelske krønike i udredningen af 
Lodbrogsønnernes bedrifter i det 9. 
århundrede.

Så interessante og så udførligt 
dokumenterede Kromans nye resultater 
end er, og selv om det er lærerigt at se hi
storieforskning praktiseret på denne må
de igen, må der derfor være tvivl tilbage 
om bæredygtigheden af det kilde
grundlag, hvorpå de hviler. Selv om der 
enkelte gange tages forbehold fra forfat
terens side, forekommer en del af hans 
konklusioner vel dristige.

Niels Lund

N. C. Skouvig: Hardeknud I  og Hard
syssel. Jellingdynastiets oprindelse. 
(Poul Kristensens forlag, Herning 
1977). 185 s.

Forfatteren til denne undersøgelse er 
advokat og har i mange år praktiseret i 
Holstebro. I sin fritid har han syslet med 
studier over Jellingdynastiets oprindelse, 
og han har nu i sit otium fået tid til at 
samle sine iagttagelser til den forelig
gende bog. Ikke så få amatører dyrker hi
storiske studier, og ofte forelægger de de
res resultater med en bemærkning om, at 
de jo ikke er historikere og derfor ikke 
ønsker at måles med fagets strengeste 
alen. Ikke således med Skouvig. Han 
erkender, at enhver, der skriver historie, 
er historiker, og han har gjort et stort ar
bejde for at sætte sig ind i fagets metode 
og arbejdsmåde. Resultatet er på mange 
måder beundringsværdigt; bogen rum
mer mange skarpsindige kildeanalyser og 
slående iagttagelser, den inddrager stort 
set alt relevant materiale og bygger på et 
rimeligt litteraturudvalg. Den moderne 
litteratur er dog i nogle tilfælde forbiset til 
fordel for vel bedagede autoriteter, og 
forfatterens beherskelse af nyere numis
matisk forskning yder ham ikke dæk
ning for hans udnyttelse af mønterne som 
kildemateriale.

N. C. Skouvigs ærinde er at finde ud 
af Knud den Førstes identitet og hjem
sted, og i al korthed er hans svar, at han 
var en jysk konge, hvis magtgrundlag lå 
ikke i Jelling, men på Viborg-Holstebro- 
kanten. Den hos Adam af Bremen nævn
te »Hardegon, søn af Sven, som kom fra 
Nortmannia« er en anden person, hvis 
rolle reduceres så stærkt, at han næsten 
helt er bortforklaret.

En grundig stillingtagen til Skouvigs 
tese ville føre meget vidt. Anmelderen er 
ikke overbevist om dens holdbarhed, og 
det hænger sammen med, at forfatterens 
arbejdsmåde og argumentationsform, 
trods hans prisværdige bestræbelser på at
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arbejde som historiker, dog er advo
katens. Han har valgt sig en tese, og 
derpå har han af sagens akter uddraget 
alle de momenter, der kan hævdes at 
støtte hans påstand; tvivlstilfælde disku
teres loyalt, men tvivlen tages i alle tilfæl
de til indtægt for forfatterens »klient«. 
Herved etableres i flere tilfælde kæder af 
både løse og meget dristige hypoteser, og 
de forbehold, forfatteren selv undervejs 
tager, har ikke rigtig nogen beroligende 
effekt på læseren, når sådanne hypoteser 
straks efter gøres til genstand for nye 
konstruktioner. Denne fremgangsmåde 
kan fungere i en retssal, hvor en modpart 
straks vil fremdrage alle de momenter, 
der taler imod den fremførte påstand og 
understrege al den tvivl, der knytter sig til 
de enkelte indicier, hvorpå den endelige 
afgørelse træffes af trediemand, nemlig 
dommeren. En historiker må i sig forene 
alle disse tre personer -  og hvilken histo
riker ved ikke, hvor svært det kan være 
at ødelægge sine egne skønne teser?

Bogen har et kortfattet resumé på en
gelsk, en bibliografi og et navneregister, 
og den er en af de smukkest trykte histo
riske monografier, man længe har set.

Niels Lund

Vikingerne i Franken. Skriftlige kilder 
fra det 9. århundrede, oversat af Er
ling Albrectsen. (Odense Universitets
forlag, 1976). 162 s , ill., 1 kort.

Omne tulit punctum, qvi miscuit utile 
dulci. -  Museumsinspektør Erling Al
brectsen har i sit otium fornøjet sig selv 
med at oversætte frankiske krønikers be
retninger om vikingernes færden i Fran
ken og dermed gavriet alle os andre, som 
gerne vil benytte disse kilder. Bogen ud
drager og gengiver på dansk alt, hvad der 
vedrører danskernes togter fra de seks 
vigtigste frankiske annalværker, både 
vest- og østfrankiske, og giver hertil kro
nologiske opregninger af militære begi

venheder og, meget morsomt, af tri
butter og gaver ydet til vikingerne samt 
en liste over de i kilderne nævnte vi
kingekonger og -høvdinge. Albrectsens 
samling er et nyttigt supplement til Sky- 
um-Nielsens samling af kilder vedrøren
de vikingerne i Paris, og den vil uden 
tvivl være en god hjælp for mange, der 
ikke har det for godt med latin eller tysk; 
både oversættelse og noter er udmær
kede og pålidelige. Man må dog også ad
vare mod denne type kildesamlinger til 
andet end en førsteorientering. Ud
dragene er og bliver løsrevne stumper af 
større sammenhænge, og de kan aldrig 
studeres tilfredssti/lende uden i disse 
sammenhænge.

Niels Lund

Henning Dehn-Nielsen: 348 oldtids
minder i Jylland. (Gyldendal, 1976). 
184 s. -  356 oldtidsminder på Øerne. 
(Gyldendal, 1977). 224 s.

Arkæologien har et stort publikum uden 
for fagfolks kreds, og vore mange old
tidsminder er stærkt besøgte udflugts
mål. Der er tillige en lang tradition for 
god betjening af dette publikum med 
populære fremstillinger af forhistorien og 
overskuelige vejledninger til oldsagerne. I 
disse bøgers genre kan nævnes håndbø
ger som »Med arkæologen Danmark 
rundt«, »Jeg ser på oldsager« og 
»Arkæologisk ABC«, alle fra Politikens 
forlag. Disse to bind hævder sig smukt. 
Indholdet er i hovedsagen oldtidsminder, 
der ses i marken, men også større ud
gravninger, der ikke har efterladt sig 
seværdige monumenter, behandles. Det 
er ordnet amtsvis, og hvert amt afsluttes 
med en omtale af dets museer. Hvert 
bind er forsynet med kort, der gør det 
nemt at gå fra teksten til kortet, mens den 
modsatte vej er langt besværligere. Trods 
den amtsvise ordning havde en fortlø
bende nummerering af artiklerne nok væ
ret en god idé.
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Bøgerne medtager helt forbløffende 
nye ting og giver kyndig besked om dem; 
selv uafsluttede udgravninger som de nye 
jyske vikingetidsbopladser i Vorbasse, 
Omgård og Trabjerg er kommet med. 
Forfatteren erklærer beskedent, at han 
ikke har foretaget dybtgående under
søgelser af hvert enkelt omtalt fund, men 
bygger på andres arbejder. Det kan na
turligvis ikke være anderledes, men man
ge artikler er i virkeligheden præget af et 
grundigt selvstændigt arbejde og en vel
overvejet stillingtagen til problemerne. 
De er ofte så appetitvækkende, at man 
savner litteraturhenvisninger ved den 
enkelte artikel. Der findes blot en almen, 
ret kortfattet bogliste. Herudover har 
begge bind en indledning, et lille illu
streret fagleksikon og sted- og person
registre.

Det føles som en mangel, at danske 
oldtidsminder uden for de nuværende, og 
i denne saglige sammenhæng irrelevante, 
grænser af 1658 og 1920 ikke er medta
get. Forfatteren skylder os et bind med 
Hedeby og Danevirke og med de mange 
danske runesten, blandt meget andet, øst 
for Øresund.

Niels Lund

Kirsten Bendixen: Danmarks Mønt.
(Nationalmuseet, 1976). 109 s.

Som alle Nationalmuseets publikationer 
fremtræder denne bogs 2. udgave i ele
gant, iøjenfaldende udstyr. Den er ajour
ført bl.a. ved på omslaget i smukt farve
foto at gengive den enorme svenske
krigsskat, der i 1968 fandtes i Balle på 
Djursland. Foruden bordsølv og ele
gante smykker omfattede den 12.121 
mønter.

Og hovedsagen, mønterne, behandles i 
det væsentlige på samme måde som i bo
gens 1. udgave 1967. I en velskrevet, 
smukt illustreret fremstilling orienteres 
museets publikum om møntvæsenets

udvikling i Danmark fra begyndelsen 
med de første Hedebymønter o. 825 til 
dronning Margrethe 2.s mønter. Mest 
omhyggeligt behandles middelalderen, 
hvor forfatteren tillægger de bevarede 
mønter den største betydning for den 
almindelige historieskrivning. Der læg
ges særlig vægt på at understrege dansk 
møntvæsens forhold til udlandet, både 
ved påvisning af fremmede forbilleder for 
danske mønttyper og ved omtalen af 
udenlandske penge, der i perioder var 
den almindelige valuta i Danmark.

Der er grund til at fremhæve, at forfat
teren i det afsluttende kapitel til oversig
ten over udmøntningerne føjer en kort 
redegørelse for pengevæsenets udvikling 
og herunder giver en forbilledlig klar 
fremstilling af det middelalderlige så
kaldte feudale pengevæsen og dets indfø
relse og udvikling i Danmark. Ikke 
mindst i kraft af dette afsnit er den ele
gante lille bog en påmindelse om de 
muligheder, der ligger i en yderligere 
udnyttelse af numismatikken i den mere 
samfundsorienterede historieforskning.

Helge Paludan

Herluf Nielsen: Skæbnedage og hver
dage i dansk middelalder. Diplo
matarium Danicum og Danmarks Ri
ges Breve. (Det danske Sprog- og Lit
teraturselskab, 1976). 20 s.

Den foreliggende publikation, der vel 
snarest bør betegnes som en pjece, rum
mer en kort præsentation af Diploma
tarium Danicum/Danmarks Riges Breve, 
der sammen med Ordbog over det dan
ske Sprog er grundstammen i Sprog- og 
Litteraturselskabets virksomhed. Den er 
udgivet 15. oktober 1976 for at bringe 
dette storværks leder, historikeren og 
kildeudgiveren C. A. Christensen, en 
særdeles velfortjent hyldest på 70-års- 
dagen.

Der er ikke tale om noget videnskabe
ligt skrift, men om en oversigtsmæssig
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orientering, der ikke bringer kendere og 
benyttere af værket noget nyt. Hvilken 
læserkreds, skriftet da sigter mod, synes 
noget uklart.

Kildeudgivelsernes og specielt Diplo
matariets tilblivelseshistorie fremstilles så 
kortfattet og afproblematiseret, at der 
ikke kan siges at være tale om noget 
egentlig historiografisk arbejde. Samti
dig gør dog teksten så udstrakt brug af 
middelalderlig og filologisk terminologi, 
at det vil vanskeliggøre den forudsæt
ningsløse læser tilegnelsen. Til stu
derende og andre, der kan investere de 
fornødne kræfter i arbejdet med hæftet, 
vil det dog give en praktisk første infor
mation om, hvad DD/DRB er, og om 
den arbejdsindsats, der ligger bag det.

Helge Paludan

M arianne Antoniewitz: Vallø gods og 
dets ejere indtil 1461. (Skrifter udgi
vet af Lokalhistorisk Afdeling nr. 5, 
1976), 88 s.

Københavns Universitets lokalhistoriske 
afdeling og dens leder, lektor Knud 
Prange, står bag udgivelsen af Marianne 
Antoniewitz’ afhandling, der oprindelig 
er skrevet som specialeopgave i historie 
hos lektor Kai Hørby. Meget a propos 
svinger bogens fremstilling mellem drøf
telse af problemstillinger af væsentlig 
almenhistorisk rækkevidde og en forføl
gelse af emnets detaljer ud i alle kroge af 
de sjællandske sogne.

Afhandlingens sigte synes dobbelt: 
dels at belyse og dokumentere den æn
dring i de middelalderlige godsers drifts
form og struktur, ved hvilken især i det 
15. århundrede den enkelte gård trådte i 
landsbyens sted som driftsenhed, dels at 
fremskaffe så præcis information som 
overhovedet muligt om, hvilket bøn
dergods der til enhver tid i 1400-tallet lå 
under Vallø, som blev et karakteristisk 
eksempel på hovedgården som admini

strationscentrum i et kompleks af strø
gods. Det bør nævnes, at forfatterens blik 
for den overordnede problemstilling slø
res noget under behandlingen af de enkel
te Vallø-ejeres kamp for besiddelserne; 
men de enkelte kapitler er dog så over
skueligt fremstillede og så præcist og so
bert konkluderede, at afhandlingen trods 
forkærligheden for detaljer bevarer sin 
værdi for det videre perspektiv.

Faktisk udgør den lidet pretentiøse 
bog noget af et skoleridt i kildekritisk ar
bejdsmåde. Dette skyldes især præci
seringen af, at hovedkilderne til viden om 
emnet, et skifte fra 1421 og den såkaldte 
Valløregistratur af 1541, kun kan af
tvinges oplysninger om problemstillin
gen, Valløbesiddelsemes omfang og her
komst, hvis de ses i lyset af den gods
politiske brug, der skulle gøres af dem, da 
de blev til. Ved med omhu at blotlægge 
disse kilders ophavssituation lykkes det 
forfatteren at argumentere overbevi
sende for, hvad hun kan vente at finde 
omtalt og uomtalt i disse opregninger af 
gods, og dermed for sine konklusioners 
bærekraft.

Bogen fremtræder således som et 
smukt eksempel på kildekritikkens suve
rænitet og nødvendighed (omend næppe 
tilstrækkelighed) i en tid med hang til 
teoretiserende bygning af luftkasteller.

Helge Paludan

Michael Venge (udg.): Bondekær eller 
tyran? Tekster til Christian ITs re
gime, politik og personlighed. (Odense 
Universitetsforlag, 1975). 50 s.

Med dette lille kildeudvalg har Michael 
Venge ønsket at fremlægge et materiale, 
der kan danne udgangspunkt for diskus
sion af de to modstridende hovedopfat
telser af Christian 2.s politik og per
sonlighed, den, der ser kongen som almu
ens, bøndernes og borgernes, beskytter 
imod adelens undertrykkelse, og den, der



Anmeldelser og litteratur 209

ser kongen som tyrannen, skatteudpres
seren, iscenesætteren af »det stockholm
ske blodbad«. De to synspunkter 
præsenteres i tekster, der giver histori
kerne C. F. Allen og C. Paludan-Müllers 
opfattelser, hvorefter følger en længere 
række kildesteder fra kongens samtid, de 
jyske råders sammensværgelsesbrev, 
Ørnevisen, tekster vedrørende Sigbrit^ 
Christian 2. og dronning Elisabeth, blod
badet i Stockholm og kongens udlændig
hedstid.

Christian 2.s regering må med dens 
store politiske og sociale ideer inter
essere en tid, der har fået øje for sociale 
og økonomiske forhold i fortiden. Mi
chael Venges bog gør opmærksom på 
delaspekter af det store problemkom
pleks, Christian 2.s regeringstid udgør.

Ole Degn

Erik Kroman (udg.): Ribe rådstue- 
dombøger 1527-1576 og 1580-1599. 
Ældre danske rådstueprotokoller og 
bytingbøger. (Selskabet for Udgivelse 
af Kilder til dansk Historie, 1974). 
XII + 264 s.

Med Erik Kromans udgave af de to æld
ste retsprotokoller fra Ribe, rådstue- 
dombøgerne 1527-76 og 1580-99, har 
Kildeskriftselskabet fortsat udgivelsen af 
en række ældre retsprotokoller, rådstue
protokoller og tingbøger fra repræsenta
tive købstæder i forskellige landsdele, 
hvoraf der tidligere er kommet flere bind 
fra Malmø -  rådstueprotokol (stadsbok) 
1503-48, stadsbog 1549-59 og tingbø
ger 1577-83 og 1588-90 -  og Helsingør 
-  stadsbog 1549-56.

En kort indledning redegør for de to 
håndskrifters indretning, og tekstkritiske 
noter, lister over lensmænd, borgmestre 
og rådmænd, byfogeder, herskabsfoge
der og byskrivere, ordforklaringer og 
person- og stednavneregistre afslutter 
bindet og letter arbejdet med tingbogs

teksterne, der i den nu foreliggende form 
er lettilgængelige.

Som det øvrige tingbogsmateriale er 
Ribe rådstuedombøger en righoldig kilde 
til belysning af økonomiske, sociale, 
kulturhistoriske og personalhistoriske 
forhold. Overklassen er vel bedst repræ
senteret, adelen og de store købmænd, 
ikke mindst rådmændene; men den store 
brede befolkning optræder også i bety
deligt omfang, som skyldnere, lov
brydere, vidner. Man kan følge Ribes 
handelskontakter ud i Europa, som Erik 
Kroman selv gør opmærksom på i 
indledningen (s. IX), hvor man til de 
nævnte nederlandske byer Amsterdam, 
Enkhuizen og Middelburg kan føje yder
ligere Antwerpen, idet lokaliteten And- 
drop (s. 31), der i registeret er identifice
ret med Andrup i Skast sogn (der fore
kommer s. 19), må være denne by, hvor
fra en borgmester for en stor sum hjem
førte gods, som han overlod sønnen at 
færdes med til fælles bedste. Handelssa
gerne udgør dog kun en mindre del af det 
brogede tingbogsmateriale, der som kun 
få kildetekster lader os komme så nær 
ind på livet af den tids mennesker.

Ole Degn

Merete Dahlerup (udg.): Herlufsholm 
frie skoles regnskab 1585-86. (Land
bohistorisk Selskab, 1975). XVI + 
140 s.

Regnskabsmateriale har i væsentlig grad 
været forsømt i den historiske forskning, 
og regnskaber udgør kun en lille del af 
det hidtil publicerede historiske kildema
teriale. Det er derfor glædeligt, at 
Landbohistorisk Selskab ved Merete 
Dahlerup har udgivet Herlufsholm frie 
skoles regnskab for året 1585-86. Der er 
tale om det ældste bevarede gods- 
regnskab for skolens gods, det tidligere 
Skovkloster, der foruden hovedgården og 
Maglemølle (Næstved Mølle) omfattede
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135 beboede gårde, 8 ødegårde og 42 
huse.

I en kort indledning redegøres for 
forholdene omkring godset og for regn
skabets fysiske form, og regnskabs
teksten følges af en fortegnelse over regn
skabsposterne -  den fungerer som en art 
sagregister -  forklarende noter, ordfor
klaringsliste og person- og stedregistre, 
nyttige hjælpemidler, når man skal ar
bejde med regnskabsteksten, hvor bag
grund og sammenhæng er så vigtig for 
den dybere forståelse.

Her åbner regnskabet mulighed for et 
vidtgående indblik i livet i det lille sam
fund, som skolen og godset Herlufsholm 
udgjorde. Regnskabets jordebog (s. 
5-15) opregner alle de bønder og hus- 
mænd, der hørte under godset, indtægts
listen (s. 16-44) oplyser om indfæstning 
og retsbøder og de mange indtægter ved 
salg af varer, udgiftslisten (s. 45-124) 
oplyser om køb af råvarer og levneds
midler til gården og skolen, disses em- 
bedsmænd, arbejdere og gæster og om 
det arbejde, der uge for uge er blevet 
udført af håndværkere og folkehold. I de
taljer kan man følge driften af godset og 
skolen, og man har et righoldigt mate
riale til bestemmelse af priser, arbejds- og 
embedslønninger og levestandard.

Ole Degn

Ældre danske tingbøger. Sokkelund her
reds tingbøger 1636-37. Udgivet af 
Landbohistorisk Selskab ved Karen 
Marie Olsen (København 1976), 
175 s.

Et af de sidste årtiers store historiske 
udgiver arbejder i Danmark nærmer sig 
sin afslutning. Det drejer sig om »Ældre 
danske tingbøger«, som Landbohisto
risk Selskab startede i 1954 med de før
ste hæfter af Herlufsholms birks tingbog 
1616-33 og Skast herreds tingbog 
1636-40. Disse to rækker er for længst

afsluttede, og det samme gælder Åsum 
herreds tingbog 1640-48. Af fjerde og 
sidste række, Sokkelund herreds ting
bøger 1621-22, 1625-37, udkom sidste 
år det afsluttende teksthæfte ved Karen 
Marie Olsen, og her mangler nu »kun« 
registrene. Selskabet har dermed fuldført 
den opgave, man havde foresat sig. I for
ordet til det nævnte hæfte oplyser Sel
skabets formand, Svend Gissel, at man er 
i gang med udarbejdelsen af sagregister 
til hele værket, noget som flere gange har 
været efterlyst som en nødvendighed for 
den fulde udnyttelse af det store mate
riale.

Skal man så vente eller ønske flere så
danne tingbogsrækker? I 1963 skrev 
retshistorikeren Poul Meyer, at en delvis 
udgave af tingbøgerne ikke kunne være 
til nogen nytte, »men at man i det fremti
dige arbejde som hidtil må stræbe efter at 
få udgivet så mange tingbøger som mu
ligt og at udgive dem i deres fulde om
fang« (Bol og By 4, s. 56). Konklu
sionen er draget på grundlag af den 
kendsgerning, at rettergangsforhold bog
stavelig talt kan variere fra retskreds til 
retskreds. Men dette rejser straks store 
problemer, for tingbøgerne fra 1600-åre- 
ne tælles jo i tusinder, og bogtryk er ikke 
blevet billigere med årene. Spørgsmålet 
om udgivelsesform kan næppe siges at 
være afklaret, men i en række indlæg i 
tidsskriftet »Fortid og Nutid« i årene 
1967-71 blev det behandlet under 
forskellige synsvinkler, specielt mulighe
derne for som erstatning for traditionelle 
kildeudgaver et etablere et stort fælles 
tingbogsregister tilrettelagt for edb- 
behandling (se især Grethe Ilsøe: Ting
bogsregistrering for edb -  et forsøg, i 
Fortid og Nutid XXIV s. 675). I hvor høj 
grad et sådant register vil kunne tilfreds
stille de mange forskellige forskere, der er 
interesseret i tingbogsmaterialet, er det 
for tidligt at udtale sig om, men de 
forsøg, der er gjort, rejser interessante 
perspektiver. Foreløbig må man have lov
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at glæde sig over, at den store traditio
nelle udgave (næsten) er i hus. Forhå
bentlig vil den blive udnyttet efter for
tjeneste og samtidig virke inspirerende på 
interessen for tingbøgerne i det hele ta
get.

Paul G. Ørberg

E. Ladewig Petersen: Veritas et ko
nor regis. Studier over Niels Slanges 
kilder og kildebekandling i kans frem
stilling a f Christian IV ’s historie. 
(Odense Universitetsforlag, 1974). 
100 s.

I sin bog om biskop Hans Svane og gejst
ligheden på stændermødet i 1660, fra 
1974, kunne Carl-Johan Bryld, med ud
gangspunkt i tidligere forskere som C. O. 
Bøggild-Andersen, på flere væsentlige 
punkter stille spørgsmålstegn ved 1700- 
talshistorikeren Niels Slanges arbejds
metode og pålidelighed. I sit kritiske ar
bejde om Niels Slange og dennes kilder 
og kildebehandling gør Erling Ladewig 
Petersen endeligt op med denne histo
riker, der siden slutningen af forrige 
århundrede med mellemrum har været 
genstand for livlig diskussion.

Det er med rette, Ladewig Petersen ta
ger Niels Slanges arbejde op til en ana
lyse i bredere sammenhæng. Selv om det 
på flere punkter har været stærkt 
omdiskuteret, har man indtil den nu fore
liggende bog savnet en systematisk kri
tisk og historiografisk undersøgelse. Kun 
ved at se på forfatterpersonligheden og 
dennes motiver og intentioner i en helhed 
er det muligt at nå frem til en forståelse 
af enkeltheder i det arbejde, hvorfra 
mange oplysninger har spillet en større 
eller mindre rolle i historiske fremstillin
ger, idet man har troet, at Slange i man
ge tilfælde har bygget på kildemateriale, 
der siden er tabt.

På baggrund af en indledende skil
dring af Niels Slange og det tidligere syn

på ham og af historikeren Hans Grams 
trælsomme arbejde med Slanges store 
Christian 4.-manuskript, der også sættes 
i relation til Ludvig Holbergs arbejde, 
samler Ladewig Petersen sine analyser 
omkring tre begivenhedsforløb, der skil
dres i Slanges i det ydre monumentale 
værk Kong Christian den Fierdes hi
storie, der efter mange vanskeligheder 
udkom i 1749. De tre begivenhedsforløb 
omfatter forholdet mellem Christian 4. 
og rigsrådet i nogle kritiske måneder 
1603-04, formynderstyrets etablering 
1588 og Kalmarkrigen 1611-13. Gen
nem skarpsindige analyser og bestræ
belser på gennem andre kilder at nå bag 
om Slange lykkes det Ladewig Petersen 
på overbevisende måde at afsløre Slan
ges arbejdsmåde og kildebehandling og 
hans motiver og tendens, således at et af
sluttende afsnit kan give en sammen
fattende karakteristik af denne historie
skriver.

Er Slanges værk stærkt præget af, at 
det stammer fra den førkritiske tid, så 
belastes det i særlig grad af forfatterens 
arbejdsmåde og tendens. Slange mangle
de helt evnen til at strukturere sit værk og 
kunne ikke skelne væsentligt fra uvæ
sentligt; yderligere formåede han ikke, 
lige så lidt som andre førkritiske histo
rikere, at skelne mellem aktmateriale og 
berettende kilder, førstehånds- og an
denhåndskilder, primære og sekundære 
kilder, samtidige og senere, nære eller 
fjerne kilder. Men hertil kommer, at 
Slange ikke holdt sig tilbage fra at digte 
og at forfalske dokumenter for at få stof 
og fremstilling til at passe ind i og »doku
mentere« det helhedssyn, han ønskede at 
anlægge: han skildrer Christian 4.-skik- 
kelsen som den »brave« monark, som en 
helt, der forsvarer sig mod den onde na
bo Sverige, og dette tilmed i et modsæt
ningsforhold til den danske, af private 
økonomiske hensyn styrede adel; og som 
enevældens borgerlige embedsmand og 
fyrstetjener ser Slange Christian 4. som
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en tidlig talsmand for enevælden i et 
heroisk opgør med adelsvældens privile
gier og politiske magt, træk, der endnu 
mere viser sig i Slanges stærkt omstridte 
arbejde fra 1720 om enevældens indfø
relse. I hele sit arbejde viser Slange en 
uforbeholden ærbødighed over for den 
enevældige kongemagt, og med bogens 
titel, Veritas et honor regis, »sandheden 
og kongens ære«, hentet fra Gram, kan 
Ladewig Petersen derfor kort og klart an
give hovedproblemet i Slanges arbejde. 
Den gamle historikers tendens bestem
mer ganske arbejdet, således som det nu 
uomgængeligt er dokumenteret med La
dewig Petersens bog.

På en bemærkelsesværdig måde 
bekræftes Ladewig Petersens analyser og 
opfattelse på flere punkter af oplys
ninger i en kilde, der for nylig er blevet 
udgivet af Bue Kåe: biskop Peder Jensen 
Hegelunds almanakoptegnelser fra åre
ne 1565-1613. Hegelund noterer herre
dagsmødet i København 20/6 1603 og 
rådsmødet i Odense 24/8 1604, men 
nævner intet om de af Slange postu
lerede samtidige adelsmøder, som La
dewig Petersen formentlig med rette ser 
som konstruktioner; derimod er Hege
lund orienteret om mønstringer af ade
lens rostjeneste i Odense 29/8 og 14/9 og 
i Viborg 24/9 1604. Og han kan 
bekræfte, at det Haderslev-møde, Lade
wig Petersen på grundlag af magister 
Ægidius Lauridsens optegnelser fastslår 
må have fundet sted omkring 20-21/2 
1604, virkelig har fundet sted, selv om 
det ikke anføres af Kr. Erslev i hans 
værk med Aktstykker og oplysninger til 
rigsrådets og stændermødernes historie i 
Kristian IV ’s tid, 1, 1883-85, og selv om 
sammenhængen synes at være en anden, 
end det har været muligt at forudse; her
med forsvinder også de vanskeligheder, 
Ladewig Petersen mente at stå overfor 
med Ægidius Lauridsens tilstedeværelse 
ved »herredagen« i Haderslev 21/2 og 
dateringen af Christian 4.s fuldmagt for

Jonas Charisius i kancelliets brevbøger til 
25/2, således at det tilsyneladende skulle 
være nødvendigt at tage tilflugt til en me
re eller mindre sandsynlig rekonstruk
tion i retning af, at mødet har strakt sig 
over en længere periode. Mødet, som 
Hegelund betegner som »retterting og 
dom«, strakte sig virkelig over en længe
re periode, idet Hegelund -  hvis oplys
ninger styrkes af, at han selv var til stede 
ved mødet, drog dertil 13/2 og tog hjem 
24/2 -  anfører det under datoen 6/2, og 
under 9/3 skriver, at »retterting og dom i 
Haderslev stod på siden den 6. februar 
fast udi fem ugers tid«. Hermed bliver 
Slanges fremstilling yderligere proble
matiseret i den retning, Ladewig Pe
tersen har angivet i sin fremstilling. 
Indkaldelserne fra Haderslev 6/2 til køb
stadsmøde i Horsens 29/2 og -  hvad 
Slange overser -  Bogense 6/3 falder nem
lig hermed under rettertingsmødet, og 
Slanges oplysninger, at rådet efter ade
lens tilskyndelse ukaldet indfandt sig i 
Haderslev i protest mod købstadmø
derne, bliver meningsløs; at rådets inter
vention skulle have hindret afholdelsen af 
møderne, bliver så meget mere usand
synlig, som Jonas Charisius’ fuldmagt er 
udstedt 25/2, under mødet, næsten tre 
uger efter dets begyndelse og blot fire 
dage før, det jyske købstadsmøde skulle 
finde sted. Dette møde har Hegelund 
også anført i sine almanakker, idet han 
under 29/2 skriver: »Til Horsens skulle 
(dette ord er overstreget) mødte en borg
mester og rådmand af hver købstad«. Og 
at dette møde, i modsætning til hvad man 
hidtil har ment at kunne se, virkelig har 
fundet sted, fremgår af Ribe bys penge- 
mesterregnskaber, hvor det i regnskabet 
for 1604 under »Gemen udgift« hedder: 
»Item den 10. dag marti 1604 gav jeg 
borgmester Kjeld Jørgensen, som han og 
(rådmand) Peder Lambertsen havde 
fortæret og til vognleje af hans egen 
vogn, de havde frem og tilbage den tid, 
de var i Horsens på byens vegne -  8 da-
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ler«. Datoen for mødet mangler vel her, 
men afholdelsen af borgermødet be
kræftes af en regnskabsnotits under 
»Vognægter«'. Item den 28. dag februari 
1604 gav jeg Jes Svendsen vognmand for 
han med hans vogn var i Foldingbro med 
borgmester Kjeld Jørgensen og Peder 
Lambertsen, den tid de drog til Horsens 
til den herremode -  1 % mark«.

Også på dette punkt er Slanges histo
rie altså bevisligt fri fantasi. Nogle af de 
brikker, der for Ladewig Petersen syntes 
usikre i skildringen af dette begivenheds
forløb, der er så vigtigt for forståelsen af 
forholdet mellem Christian 4. og rådet og 
adelen, af forholdet til Sverige og af køb
stadspolitikken, falder hermed på plads 
og bekræfter den hovedopfattelse, der er 
resultatet af analyserne af det omdisku
terede arbejde af enevældens lovtaler 
Niels Slange.

Ole Degn

E. Ladewig Petersen: Christian IV.s 
pengeudlån til danske adelige. Konge
lig foretagervirksomhed og adelig 
gældsstiftelse 1596-1625. (Køben
havns Universitet. Institut for Øko
nomisk Historie, 1974). 178 s.

For en forståelse af det danske konge
dømmes og adelens økonomi i begyn
delsen af 1600-årene spiller Christian 4.s 
finanser og finanstransaktioner en væ
sentlig rolle. Det er derfor værdifuldt, at 
Erling Ladewig Petersen har taget disse 
forhold op til en nøjere undersøgelse i sin 
bog om Christian 4.s økonomiske aktivi
teter og hans pengeudlån til adelen i åre
ne mellem 1596 og 1625. Bogen er vel i 
sit hovedsigte en undersøgelse af veksel
virkningen mellem kongens finansielle 
dispositioner og adelens kapitalbehov, 
således som det fremhæves i ind
ledningen; men en række andre væ
sentlige forhold belyses dermed.

Bogens undersøgelsesområde er de 
gyldne år i Christian 4.s regeringstid, for 
kongens vedkommende afbrudt med 
deltagelsen i krigen mod den tyske kej
ser 1625-29, for adelen og det øvrige 
samfunds vedkommende afbrudt alle
rede med alvorlige landbrugskriser i åre
ne 1618-23, idet Ladewig Petersen ikke 
mener, at man bør se den danske adelige 
gældsstiftelse i århundredets første årtier 
nødvendigvis som udtryk for økonomisk 
dårlige tider, men som følge af de øko
nomiske krav, der stilledes af en vis 
driftsomlægning i retning af en forøget 
animalsk produktion, nødvendiggjort af 
efterspørgselsforholdene i Nordvest- 
europa.

Fremstillingen tager sit udgangspunkt 
i en gennemgang af og vurdering af Chri
stian 4.s og rigets finanser. Kildegrund
laget er her nogle overslag, der for årene 
1600-01, 1602, 1608 og 1630 udar
bejdedes i Rentekammeret, kongens ka
lenderoptegnelser for årene 1607, 1608 
og 1618, de kongelige omslagsregn
skaber, der dækker det meste af pe
rioden, og en række gældsregistre fra 
1605, 1625-39 og 1641. Materialet, der 
på flere måder yderligere udnyttes i de 
følgende afsnit, er meget vanskeligt at 
gennemskue og anvende på grund af dets 
meget fragmentariske karakter og på 
grund af datidens administrative praksis, 
den uklare kompetencefordeling mellem 
rentekammeret, kongens kammer og om
slagsforvaltningen og de flydende græn
ser mellem rigets finanser og kongens 
eget kammer. Det lykkes dog for Lade
wig Petersen at nå frem til en række 
holdepunkter.

På baggrund af gennemgangen af ri
gets og kongens finanser behandles i de 
følgende afsnit kongens udlåns- og 
pengepolitik, og forholdene omkring pro
fithensyn, lånevilkår og gældsstiftelsens 
funktioner analyseres. Hermed sættes på 
flere punkter adelens økonomi og gods- 
drift i nyt perspektiv, og der gøres
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opmærksom på en række faktorer af 
betydning for en dybere forståelse ikke 
blot af kongens fmans- og erhvervspoli
tik, men også hans udenrigspolitik, af
spejlet i forholdet til Sverige og Nord
tyskland.

Som forklaring på den adelige gælds
stiftelse i begyndelsen af 1600-årene 
fremhæver Ladewig Petersen flere gange 
kapitalbehovet i forbindelse med en vis 
omlægning af godsdriften fra korn- til 
øksneproduktion, idet han understreger, 
at den ældre forsknings fremhævelse af 
gældsstiftelsen som udtryk for et over
drevet forbrug dermed mister noget af sin 
berettigelse. Først en række nærmere 
undersøgelser af adelens godsdrift og 
økonomiske forhold vil dog med nogen 
sikkerhed kunne afdække og afveje årsa
gerne til gældsstiftelsen. Det bør her 
understreges, at materiale fra 1620’erne, 
1630’erne og 1640’erne klart viser en 
manglende balance mellem en række især 
mindre adelige godsejeres indtægter og 
deres forbrug, at den berømte regn
skabsbog, der kendes fra Sofie Brahes og 
Holger Rosenkrantz’ husholdning og 
godsdrift viser det samme også for en 
storgodsejer, der mistede sine indtægter 
som kongelige lensmænd, og at man i 
samme retning må tyde tidens talrige for
ordninger imod luksus, vel vendt mod 
overdådighed især hos borgerskabet, 
men med flere formuleringer, der afslø
rer, at sigtet har været at hindre ødelæg
gende konkurrence fra velstående bor
gere over for økonomisk trængte ade
lige. At de større godsejere har kunnet 
udnytte de økonomiske forhold og samle 
gods ved jordspekulation og lånetrans
aktioner på bekostning af mindre heldigt 
stillede standsfæller,' forklares da af, at 
deres godsindtægter -  der endda ofte 
suppleredes med betydelige indtægter 
som kongelige lensmænd -  oversteg de 
krav, deres livsførelse stillede. Selv om 
den efterhånden helt lukkede adelsgrup
pe var blevet stadig fornemmere, har de

større godsejere kunnet tåle at »leve ef
ter deres stand«.

Til en videre belysning af disse forhold 
rummer Ladewig Petersens bog yder
ligere bidrag i form af tabellarisk gengi
velse af en del af materialet i Christian 
4.S gældsregister 1605, i kongelige 
Kieler-omslagsregnskaber og andet regn
skabsmateriale.

Ole Degn

Gerhard Köhn: Die Bevölkerung der
Residenz, Festung und Exulanten
stadt Glückstadt von der Gründung 
1616 bis zum Endausbau 1652. Me
thoden und Möglichkeiten einer hi
storisch-demographischen Untersu
chung mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung. Textband. (Quel
len und Forschungen zur Geschichte 
Schleswig-Holsteins, 65, Neumün
ster, 1974). 206 s.

Gerhard Köhns bog om Glückstadt er af 
interesse for danske læsere, både fordi 
den beskæftiger sig med en by, der blev 
grundlagt af Christian 4. som et led i den
nes by- og handelspolitik, og fordi den 
demonstrerer anvendelsen af edb-teknik 
på et ældre befolkningsstatistisk mate
riale.

I et indledende afsnit gennemgås først 
den tidligere tyske bybefolkningshisto
riske forskning, der ikke mindst for mid
delalderens vedkommende ud fra skatte- 
lister, mandtal, borgerskabsprotokoller 
og -  for en senere tid -  kirkebøger (dåb 
og begravelse) og andet materiale og be
greber som skatteborger, familieover
hoved, husstand og beboertal pr. hus har 
forsøgt at beregne byernes befolknings
tal og sammenhængende hermed i flere 
tilfælde at skitsere socialstrukturen. Der
efter diskuteres kort de metodiske krav, 
der må stilles til bybefolknings- og so
cialhistoriske undersøgelser, idet der
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samtidig peges på de mindre byer, som 
f.eks. Glückstadt, som undersøgelses
områder, da det her er muligt at udnytte 
og sammenstille oplysninger fra et bre
dere materiale.

Som grundlag for forståelsen af de be
folkningsmæssige analyser gives en skil
dring af baggrunden for og byudvik
lingen og byggeaktiviteten i Glückstadt 
fra grundlæggelsen i 1616 til 1652, da 
bybefæstningsarbejderne afsluttedes og 
byens udstrækning dermed var fastlagt til 
midten af 1800-årene -  således som det 
også fremgår af en række kortbilag ba
gest i bogen. I et følgende afsnit gen
nemgås det benyttede kildemateriale i ho
vedtræk, tilligemed den fremgangsmåde, 
der er benyttet ved indsamlingen af per
sondata og de metodiske erfaringer i for
bindelse hermed. Og endelig følger en 
detaljeret gennemgang af de ved under
søgelsen indvundne resultater vedrø
rende Glückstadts befolkningsstruktur i 
henseende til herkomst, grupperinger, 
herunder gruppen af portugisiske jøder, 
alder for erhvervelse af borgerskab og 
hus og levealderen, og vedrørende befolk
ningens fluktuationer, til- og afvandring, 
længden af bosættelsen i byen m.m. Da 
bogen er forsynet med en række detalje
rede tabeller, vil dens resultater også af 
denne grund være af interesse for tilsva
rende undersøgelser af danske byer. Den 
lange litteraturliste er også her et nyttigt 
hjælpemiddel.

Ole Degn

Skattematrikkelen 1647, XV. Nord- 
Trøndelag fylke. Redigeret af Rolf 
Fladby og Terje Sckou og udgivet af 
Norsk lokalhistorisk Institutt. (Uni
versitetsforlaget, Oslo-Bergen-Trom- 
sø, 1975). 292 s.

Norge har på flere punkter været forud i 
arbejdet med kildeudgaver, ikke mindst

når det gælder kilder af interesse for 
lokalhistorien, som gårdnavnene, der i 
årene 1897-1936 publiceredes af O. 
Rygh m.fl. i det store 20-bindsværk Nor
ske gårdnavne, Norske rigsregistranter, 
der -  svarende til den danske kildepubli
kation Kancelliets brevbøger -  kom i 12 
bind i årene 1861-91, og skattema
triklen 1647.

Udgivelsen af sidstnævnte er nået til 
bind 15, Nord-Trøndelag fylke, idet dog 
endnu fire bind forinden mangler. Der er 
tale om en kildeudgave af en art, der med 
sit omfang ikke tidligere er udgivet i 
Norge. Hvert bind omfatter et fylke, og i 
sin helhed kortlægger udgaven bosæt
telsen i landdistrikterne omkring midten 
af 1600-årene, idet skattemandtallene 
ikke fra alle egne er fra 1647, men kan 
være fra et af de følgende år, afhængig af, 
hvornår 1647-bestemmelsen er blevet 
fulgt, eller af materialets kvalitet.

Skattemandtallene er opstillet sogne
vis og grupperer gårdene efter gårdklas
se, omfattende fuldgårde, halvgårde og 
ødegårde. De giver oplysninger om gård
navne, navne på brugere og ejere, skyld, 
rådighed over bygsel, skat og eventuelle 
grunde til manglende betaling af skat, og 
da skattebestemmelserne af 1647 også 
omfatter andre skatteydergrupper, kan 
mandtallene også oplyse om husmænd, 
strandsiddere, tjenestedrenge, hånd
værkere, save og savmestre m.m.

Med deres detaljerede oplysninger er 
skattemandtallene 1647 derfor en vigtig 
kilde ikke blot for lokalhistorien og per
sonalhistorien, men også for den økono
miske og sociale historie i 1600-årene. 
Registre over stednavne, personer og 
institutioner letter arbejdet med under
søgelser af mange typer.

Ole Degn



216 Anmeldelser og litteratur

Carl-Johan Bryld: Hans Svane og 
gejstligheden på stændermødet 1660. 
(Odense University Studies in Hi
story and Social Sciences, 16, 1974). 
165 s.

Siden J. A. Fridericia i 1894 i sin bog om 
Adelsvældens sidste dage gav sin frem
stilling af statsomvæltningen i 1660, har 
dette komplicerede begivenhedsforløb 
med mellemrum været diskuteret af 
historikere, i dets helhed eller i delaspek
ter. Senest foreligger Carl-Johan Brylds 
afhandling om Hans Svane og gejst
ligheden på stændermødet i 1660, der ud 
fra en nærmere analyse af det spredte 
beretningsmateriale vedrørende stats
omvæltningen af samtidige og af den se
nere historiker Niels Slange, forsøger at 
kaste lys over en væsentlig side af begi
venhedsforløbet, nemlig den betydnings
fulde gejstlige stands stilling og rolle i den 
politiske proces, der førte til arvekonge- 
dømmets og enevældens indførelse.

Carl-Johan Brylds bog falder i fem 
kapitler. I kapitel 1 gennemgår han 
skarpsindigt beretningsmaterialet og kan 
på flere punkter give nylæsninger og ny
fortolkninger, ikke mindst, når det gæl
der klarlæggelse af de forskellige berette
res motiver og tendens. Betydningsfuldt 
er det, at han i ikke mindre end fire tilfæl
de kan påvise, at 1700-talshistorikeren 
Niels Slange, hvis arbejder har spillet en 
væsentlig rolle i diskussionen, har forfal
sket eller konstrueret dokumenter for at 
kunne manipulere med fortiden og be
vise rigtigheden af det begivenheds
forløb, han har konstrueret. Han pole
miserer her imod Jens Engberg, der et 
par år forinden havde forsvaret Niels 
Slange, bl.a. imod C. O. Bøggild-An- 
dersens kritik, og hævdet, at man må gå 
ud fra kildernes ægthed, indtil deres 
falskhed er bevist. Jens Engberg raillere
de her over, at historikere som Aage 
Friis, Ellen Jørgensen, Gunnar Olsen og 
Svend Ellehøj havde sluttet sig til Bøg-

gild-Andersens kritiske opfattelse af 
Slange, og han fremhævede, at kun to 
historikere ikke havde ladet sig påvirke, 
Knud Fabricius og Erik Arup. Knud Fa- 
bricius har imidlertid i en afhandling om 
Frederik 3. betegnet Slange som en »upå
lidelig forfatter« (Knud Fabricius (red.): 
Danmarks konger, 1944, s. 303); og Erik 
Arup har ikke i sin ufuldendte Dan
marks historie, 3, 1955, s. 222, i et afsnit 
om »Den store plan« villet inddrage det 
af Slange opdigtede brev af 26. septem
ber 1660, således som Jens Engberg 
hævder; men han har villet skrive om 
borgerstandens forslag af 17. september, 
hvilket klart fremgår af hans tekst (s. 
223). På grundlag af sine analyser har 
Carl-Johan Bryld da også med rette fore
slået, at man bør undgå at bygge på ma
teriale, om hvis status der kan rejses vel
begrundet tvivl. Og at hans kritiske for
nemmelse har været rigtig, fremgår 
ganske klart af Erling Ladewig Pe
tersens næsten samtidige undersøgelse af 
dele af Niels Slanges forfatterskab, 
Veritas et honor regis. Studier over Niels 
Slanges kilder og kildebehandling i hans 
fremstilling a f Christian IV ’s historie, 
1974, der endeligt gør op med enevæl
dens lovtaler Niels Slange.

På grundlag af de indvundne resul
tater giver Carl-Johan Bryld i kapitel 2 
en fremstilling af forløbet af stænder- 
mødet i september og oktober 1660 med 
henblik på at bestemme gejstlighedens 
stilling, og i kapitlerne 3 og 4 gennemgår 
han biskop Hans Svanes, de øvrige 
bispers og kapitlernes og præsternes 
deputeredes stilling. I kapitel 5 kan han 
derefter i en konklusion karakterisere 
gejstligheden som en stand, der ikke var 
en dynamisk kraft på stændermødet; 
kapitelrepræsentanterne var en kon
servativ gruppe, der ikke ønskede større 
forandringer i det bestående, præsterne 
var økonomisk hårdt trængt og ønskede 
vel over for den privilegerede adelsstand 
lighed i beskatningen, men stillede ikke
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krav om mere grundlæggende foran
dringer. Alligevel fik gejstligheden betyd
ning, idet dens leder, Hans Svane, og et 
par bisper tog et politisk initiativ og sam
men med borgerstandens ledere fik afgø
rende betydning for begivenhedsforlø
bet, ligesom Carl-Johan Bryld kan pege 
på gejstlighedens rolle i kraft af, at den 
kunne stille et effektivt og landsdæk
kende kommunikations- og propaganda- 
apparat til rådighed for kongen.

For helhedsbilledet er det dog heldigt, 
at Carl-Johan Bryld i konklusionen 
understreger borgerstandens betydning i 
kraft af dens ressourcer, der tillod den at 
hævde sig ved egen hjælp, og i kraft af 
dens politiske krav om vidtrækkende 
økonomiske og politiske reformer. Det er 
i borgerstandens og her ikke mindst det 
københavnske borgerskabs stilling og 
betydning, at man må finde den væ
sentligste forklaring på begivenhederne 
omkring statsomvæltningen i 1660, så
ledes som det også er antydet af Carl- 
Johan Brylds analyse af borgerskabets 
interesser og af Håkon Hovstad, med ud
gangspunkt i Johan Jørgensens forfat
terskab, i en afhandling om Det kø
benhavnske patriciat fra 1973 ((Norsk) 
Historisk Tidsskrift, 1973, s. 158-67). 
Ved at se gejstlighedens rolle i denne 
sammenhæng og ved sin analyse af be
retningsmaterialet giver Carl-Johan 
Bryld et værdifuldt bidrag til forståelsen 
af et begivenhedsforløb, der står som et 
af vendepunkterne i Danmarkshistorien.

Ole Degn

etater, der hidtil blot har foreligget i 
manuskriptform. Det gælder den store 
fremstilling af den landmilitære central
administrations historie 1660-1763, som 
i årene 1936-54 udarbejdedes af oberst 
O. Kyhl, og som nu foreligger i en to
bindsudgave, idet en udgave af Kyhls 
Den landmilitære centraladministra
tions embedsetat 1660-1763 i udgaven 
fra 1969 kom i samme udstyr i repro- 
tryk 1973.

Det store detaljerede arbejde, der er 
blevet forsynet med personregister, vil 
være nyttigt for den, der arbejder ikke 
blot med militærhistorie og administra
tionshistorie, men også med politisk hi
storie og fmanshistorie. Som det er natur
ligt ud fra et administrationshistorisk 
synspunkt, er arbejdet disponeret efter 
den administrative opbygning, Krigskol
legiet 1660-78, Krigskancelliet 1678— 
1763 og kommissariatsvirksomhed 
1660-79 og 1679-1763. Hermed funge
rer værket også i nogen grad som nøgle 
til det omfattende materiale i de militære 
arkiver.

Ole Degn

O. Kyhl: Den landmilitære central
administration 1660-1763, 1-2.
(Rigsarkivet, 1973 og 1976). 259 + 
389 s.

Med de moderne, billigere reproduk
tionsformer er det blevet muligt for Rigs
arkivet at publicere også større admini
strationshistoriske arbejder og embeds

M argit Mogensen: Fæstebønderne i 
Odsherred. Studier over sociale og 
økonomiske forhold ca. 1750-1800. 
(Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Af
deling, 4, 1974). 212 s.

Med udgangspunkt i de økonomiske og 
sociale forhold for fæstebønderne på pro
prietærgodset Dragsholm og krongodset 
Odsherreds gods i Nordvestsjælland har 
Margit Mogensen sat sig som mål at be
lyse forholdene for fæstebønderne, dels 
på private godser, dels på krongods i 
anden halvdel af 1700-årene. Efter et af
snit, der fører en række linjer i Drags
holms og Odsherredsgodsets besid
delsesforhold og administrative og be
folkningsmæssige forhold frem til slut
ningen af 1700-årene, følger analyser af
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fæsteforholdene og forholdene omkring 
landgilde og hoveri, skatter, tiende og mi
litærtjeneste, restancer og forstræk
ninger. Der er tale om grundlæggende 
træk i bøndernes økonomi, og man får 
fremlagt en række data, der vil kunne 
indgå i den videre udforskning af bøn
dernes økonomiske forhold, ikke mindst 
når det gælder de driftsmæssige forhold 
ved gårdene og fæsternes forhold til ho
vedgård og godsledelse.

Bøndernes økonomiske forhold i 
egentlig forstand, deres formueforhold 
set ud fra skifter og synsforretninger og 
deres indtægtsforhold, belyst ud fra 
udsæd-høstudbytterelationen og krea
turholdet, behandles i et følgende afsnit, 
der i højere grad end de forudgående 
lader os se bøndernes levevilkår i en stør
re sammenhæng. Den lille margen for 
bøndernes eksistens på grund af det lave 
høstudbytte understreges efter analyser 
af kildernes oplysninger om høstudbyt
tets størrelse, og resultaterne underbyg- 
ges af undersøgelserne over bøndernes 
formueforhold ifølge skifterne. Med rette 
peger Margit Mogensen på de metodiske 
problemer omkring skifterne, når det 
gælder vurderinger af betydningen af dis
ses manglende overskud; nærmere ana
lyser af fordelingen af værdierne i boerne 
på grupper som indbo, landbrugsred
skaber, kornlagre, kreaturer, beklædning 
m.m. vil dog formentlig yderligere kunne 
bidrage til en forståelse af bøndernes for
mueforhold.

Efter endnu et afsnit af mere teknisk 
art, om udskiftningen af fællesskabet på 
Odsherreds gods 1782-1800 og på 
Dragsholm gods 1797-99, følger et kort 
slutningsafsnit, der opridser hoved
linjerne i de indvundne resultater. Selv 
om materialet for krongodset og pro
prietærgodset har vist sig på mange 
punkter at være forskelligt i kvalitet og 
kvantitet, er det lykkedes at foretage en 
række sammenligninger med hensyn til 
bøndernes forhold på de to godser. Der

vil vel kunne være tale om individuelle 
særtræk, ikke mindst når det gælder 
proprietærgodset Dragsholm. Alligevel 
kan man, med støtte i tidligere forsk
ningsresultater, med god grund formode, 
at de af Margit Mogensen fundne for
skelle i forholdene på de to godstyper har 
været generelle: Det har alt i alt været 
bedre og mere trygt at være fæster under 
kronen end under et proprietærgods.

Ole Degn

David Grønlund: Historisk efterret
ning om de i Ribe bye for hexerie for
fulgte og brændte mennesker, 1780. 
Genudgivet af Historisk Samfund for 
Ribe Amt ved Kirsten Agerbæk. 
(1973). 195 s.

Ribe er sørgeligt berømt for sine hekse
processer. Det skyldes ikke blot, at der i 
byen i årene mellem 1572 og 1652 blev 
brændt mindst tolv kvinder som hekse, 
men vel også, at sognepræsten David 
Grønlund (1716-84) allerede i 1780 ud
gav en bog med tingbogsuddrag vedrø
rende disse processer.

Historisk Samfund for Ribe Amt har 
besørget en genudgivelse ved Kirsten 
Agerbæk af denne bog, der med tidens 
interesse for ældre tiders hekseri og hek
setro og for tidligere perioders levevilkår 
har fået fornyet interesse. Man har valgt 
at nysætte bogen med moderne skrift, 
hvilket kan give anledning til overvejel
ser over, om Grønlunds bog burde have 
dannet forlæg for en sådan udgivelse. 
Bogen stammer fra den førkritiske tid; 
den indeholder ikke nøjagtige gengi
velser af uddrag af tingbøgerne, men 
brudstykker og ofte temmelig frie refe
rater, der er præget af fejllæsninger og 
misforståelser og vilkårligt er beskåret og 
suppleret med andre tekster, uden at 
dette overhovedet ses af gengivelsen. Det 
virker vel kun forstyrrende, at Mandrup 
Abildgård er blevet til Madrup Abild-
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gård, Ole Roed til Ole Rold, Terchild 
Andersen til Tenhild Andersen, Wich- 
man Hasebart til Wichman Sarebart, 
Anders Pedersen Spandet til Bagge Pe
dersen Spandet osv., og at Morten Las
sen Hillerup, der blev borgmester i 1640, 
er blevet gjort til borgmester allerede i 
1637, hvorfor han af udgiveren for
veksles med borgmester Morten Madsen 
Lime. Men det vanskeliggør forståelsen 
af de ofte komplicerede retshandlinger, 
sagforhold og vidneaflæggelser, at ting- 
bøgernes tekst gengives frit i vilkårlige 
brudstykker.

En nyttig hjælp har man dog i Kirsten 
Agerbæks forklarende noter, i en rede
gørelse for retsgrundlaget for og forløbet 
af hekseprocesserne i Ribe og i det 
vedføjede person- og stednavneregister.

Ole Degn

Morten Borup (ed.): Breve fra  og til
Christian Winther. I-IV . (Reitzel,
1974). 269, 211, 264, 375 s.

Morten Borup (ed.): Poul Møller og
hans familie i breve. I-III. (Reitzel,
1976). 225, 222, 185 s.

De syv små bind -  opsætning og ind
binding er en svag, men vellykket pa
stiche af samtidens bogproduktion -  har 
Morten Borup som udgiver. Han føjer 
hermed en smuk fortsættelse til sine 
mange meget kyndige og værdifulde 
udgivelser.

Begge de to halvbrødre har tidligere 
fået deres korrespondance udgivet, dels 
som en egentlig brevudgave (Julie Win
thers »Breve fra og til C. W.«, 1880), 
dels spredt rundt om (ikke mindst i Poul 
Møller-biografierne). Her er imidlertid 
for første gang for begges vedkommende 
tilvejebragt store samlede udgaver ud fra 
nutidige editionsprincipper og med fyldi
ge kommentarer; det sidste bind i hver af 
samlingerne er et kommentarbind.

Om begge samlinger gælder, at det 
sikkert er beskedent, hvad litteratur
forskerne kan hente. Udgaverne har først 
og fremmest deres værdi i det biogra
fiske og i det almene kultur- og social
historiske stof; for Winther-brevenes 
vedkommende gælder dog, at de giver et 
fyldigt indtryk af en digters eller litterats 
forbindelse med forlagsverdenen.

Med hensyn til Poul Møllers breve, da 
er det vel sparsomt, det biografiske nyt 
de har i forhold til biografierne. Dette 
gælder både med hensyn til data og 
personlig udvikling. I meget har denne 
udgave sin store værdi ved at vise 
grundholdninger og hverdagen i en lærd 
familie. Familien er ikke blot Poul Møl
lers egen husholdning; vi følger også fa
deren, biskop Rasmus Møller, og bro
deren, sognepræst Hans Ulrich Møller.

Chr. Winther-samlingen er langt fyl
digere; den dækker af naturlige grunde 
også et længere tidsrum, 1805-76, mens 
Poul Møller-udgaven går over 1810-42, 
idet denne yderligere rummer korre
spondancen efter digterens død om udgi
velsen af hans skrifter. Der er langt flere 
korrespondenter i Winther-samlingen; 
der er mange breve fra Winther selv -  
uden for det litterære står hans breve fra 
Neustrelitz i Mecklenborg, hvor han i 
1841 var lærer i dansk for kronprins 
Frederiks forlovede.

Korrespondancen vrimler med enkelt
heder, der samlet giver et godt indtryk af 
levevilkår, rejseliv, omgangsformer, lit
terær produktion, skandinavisme m.m.

De to udgaver tjener i høj grad til at 
udbygge tidsforståelsen og har dermed 
også særlig bud til historikerne. Dertil 
kommer, at de i sig selv er værdifulde 
som menneskelige vidnesbyrd. Begge 
samlinger vil fastholde de fleste læsere i 
en fortløbende læsning, selv om nogle af 
Winthers breve er uendelig omstæn
delige.

Vagn Dybdahl
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Anders Pontoppidan Thyssen: Væk
kelse, kirkefornyelse og nationalitets
kamp i Sønderjylland 1815-1850. 
(Historisk Samfund for Sønderjyl
land, 1977). 440 sider.

I april 1848 blev spørgsmålet dansk eller 
tysk rejst med uafviselig kraft for bebo
erne i Sønderjylland. Svaret blev for 
Nordslesvigs vedkommende med mange 
enkelte variationer et ja til det danske og 
tilsvarende for Sydslesvigs vedkom
mende, undtagen Flensborg, et ja til det 
tyske.

Den slesvig-holstenske revolutions le
dere krævede ikke alene Sønderjylland 
optaget i det tyske forbund, men der blev 
også i Slesvig udskrevet valg til den ty
ske nationalforsamling i Frankfurt, selv 
om Slesvig i modsætning til Holsten ikke 
var en del af det tyske forbund. Især det
te krav delte befolkningen fra øverst til 
nederst, det skar også igennem hele 
gejstligheden og gennem de vaktes 
kredse.

Den udvikling, der fra 1815 havde ført 
frem til denne klimaks, er hovedindhol
det i Anders Pontoppidan Thyssens bog 
om Vækkelse, kirkefornyelse og na
tionalitetskamp i Sønderjylland 
1815-1850, som udgør det sidste og 
syvende bind i det store værk »Vækkel
sernes frembrud i Danmark i 1. halvdel 
af det 19. århundrede«. Anders 
Pontoppidan Thyssen har redigeret hele 
værket og bidraget til adskillige bind.

Bogen indeholder en meget detaljeret 
gennemgang af den kirkelige aktivitet og 
vækkelsesbevægelserne (herrenhutterne 
og den spirende grundtvigianisme), lige
som den officielle kirkes indre og ydre 
vilkår skildres. Den detaljerede be
handling gælder den nuværende danske 
del af Sønderjylland. Det er dog en af 
fortjenesterne ved bogen, at den særlige 
nordslesvigske problematik er set i sam
menhæng med den slesvig-holstenske 
landskirkes almindelige udvikling. Det er

overhovedet den bedste foreliggende skil
dring af den slesvig-holstenske lands- 
kirkes forhold i første halvdel af det forri
ge århundrede.

Landskirkens indre liv var præget af 
en overgang fra rationalisme til en mere 
ortodoks teologisk retning, og den fik en 
styrkelse af sit ydre apparat, da i 1834 en 
fællesregering for de to hertugdømmer 
blev oprettet i byen Slesvig. Hidtil havde 
der været særlige administrative enheder 
for Slesvig og Holsten. Det slesvig-hol
stenske kancelli i København afgav i 
1834 tillige en del af sin kompetence til 
den nye regering.

Fællesregeringen havde også de kirke
lige forhold under sig, og en række dyg
tige gejstlige blev inddraget i den kirke
lige administration. Deres mål var en 
ensartet landskirke, dvs; at ledelsen iføl
ge sin natur var imod den kirkelige tra
dition, der havde udviklet sig i Nord
slesvig, hvor kirkesproget på landet var 
dansk, og hvor en del danskuddannede 
præster sad i de nordligste provstier.

Den endelige konklusion af den lange 
undersøgelse drager forfatteren på s. 385, 
idet han siger, at den sejr, som den dan
ske hær havde vundet i Slaget ved Isted 
25. juli 1850 betød afslutningen på den 
hidtidige kirkelige udvikling: »Den sles
vig-holstenske landskirke var sprængt og 
dermed en enhed fra reformationstiden, 
fornyet ved fælles general superintendent 
1713 og i stigende grad oplevet som en 
enhed i de seneste årtier indtil 1850.«

Så kan man spørge: Hvorfor blev den 
slesvig-holstenske landskirke sprængt. 
Forfatteren rejser ikke specielt dette pro
blem, men nævner en lang række fakto
rer, der førte frem til sprængningen, der
iblandt især faktorer som landskirken 
ikke selv havde indflydelse på. Det gæl
der hele det politiske og nationale op
brud og de afgørelser, der blev truffet ved 
våbenmagt, men han går ikke nøjere ind 
på, om der også kunne være en indre
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brist, der medvirkede til sprængningen, 
tværtimod, han indtager over for kirken 
og dens mænd en yderst sympatisk hold
ning, og man kan roligt sige, at der ikke 
tidligere fra dansk side er vist slesvig-hol- 
stenerne i almindelighed og landskirken i 
særdeleshed så megen forståelse, som 
den Anders Pontoppidan Thyssen læg
ger for dagen.

Landskirken havde i første halvdel af 
det 19. århundrede to muligheder, enten 
at respektere de nedarvede forhold og 
eventuelt søge dannet en særlig orga
nisationsform for de dansk-sprogede 
områder, eller den kunne skridt for skridt 
søge at få uniformiteten gennemført, dvs. 
søge at få den danske enklave tilknyttet 
den tyske del af landskirken ved gradvis 
at udvide brugen af tysk i kirkerne og ved 
at søge at få tysk indført i skolerne, så 
langt som det nu var muligt.

Landskirken valgte den sidste me
tode; den anden mulighed, at tilfreds
stille det danske element inden for lands- 
kirken, er næppe nogensinde faldet le
derne ind, men forbilleder var der for så 
vidt, som man i København havde 
danske og tyske menigheder inden for 
den samme kirkelige organisation, men 
set med de daværende kirkelederes øjne 
var kravet om uniformitet i hertugdøm
merne det overordnede krav, og det var 
derfor en helt naturlig tendens at af
skære det danske element i Nordslesvig 
fra kontakterne til Danmark.

De danske menigheder blev ikke aner
kendt som ligeberettigede, det blev heller 
ikke anset for rimeligt at støtte og ud
vikle denne del af kirken. Men en stor 
hindring måtte landskirken se i den ene
vældige danske konge, der kunne skære 
igennem og desavouere kirkelederne i 
Slesvig, når de ville presse tyskuddanne
de kandidater igennem især i Haderslev 
Provsti.

Kirkeledelsen udfoldede allerede i 
1830’erne bestræbelser for at hindre, at 
kandidater uddannet på Københavns

universitet fik embeder i Nordslesvig, og 
med stor irritation måtte kirkeledelsen 
konstatere, at den ikke kunne forhindre 
unge fra Sønderjylland i at få uddannel
se som lærere på danske seminarier. 
Kirkeledelsen så. med overlegen foragt 
ned på, hvad den forstod ved dansk dan
nelse og var uden kontakt med tidens ri
ge kirkeliv i Danmark.

Forfatteren gør opmærksom på, at de 
kirkelige blade skrev alsidigt om kirke
forhold i Sverige, Tyskland, England 
osv.,men aldrig et ord om forholdene i 
Danmark. Man kan godt undre sig over, 
at næppe en eneste teolog i Sydslesvig og 
Holsten opdagede Søren Kierkegaard, 
mens han levede.

I det hele taget må man nok lægge 
mere vægt på begrebet »dannelse« som 
forbindelsesled mellem kirken og tidens 
politiske liv, end forfatteren har gjort.

Ensretning af det kirkelige etablis
sement på basis af tysk dannelse opfat
tede de ledende som en helt naturlig be
stræbelse. De nåede takket være kongen 
ikke ret langt i Haderslev Provsti, men i 
Åbenrå og Tønder provstier blev så at 
sige alle embeder i disse år besat med 
tyskuddannede præster; de kunne nok 
prædike på dansk, men de følte sig i øv
rigt helt og fuldt knyttet til den tyske kul
tur, og adskillige af dem tog aktiv del i de 
mod Danmark rettede politiske bestræ
belser.

I 1944 har anmelderen i en under
søgelse vedrørende de nationale skel i 
Sønderjylland ad statistisk vej søgt at 
vise, hvad det betød, om præsterne fik 
deres uddannelse i Kiel eller i Kø
benhavn. Det er tilfredsstillende at finde 
den opfattelse bekræftet, at nord
grænsen for det gamle gottorpske områ
de, der omfattede Åbenrå og Tønder 
provstier, svarer til den grænse, hvor 
præsteuddannelsen fortrinsvis var tysk, 
selv om sproget i kirken var dansk.

Man kan sammenfattende sige, at den 
slesvig-holstenske landskirke ikke imø-
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dekom de dansktalende menigheders 
naturlige behov, og for så vidt kunne den 
kun i betinget grad kaldes en landskirke. 
Den var kun kirke for den del af befolk
ningen, der fulgte de slesvig-holstenske 
farver, ikke for dem der fulgte Danne
brog, og derfor blev den sprængt. De 
toneangivende i den slesvig-holstenske 
landskirke så som nævnt med megen for
domsfuld foragt på alt det, Danmark og 
danskheden repræsenterede. Disse for
domme var en afgørende årsag til, at den 
blev sprængt.

Desværre var den danske regering ik
ke bedre efter 1850, da den i Mellem
slesvig drev kirkepolitik, men med mod
sat fortegn. Det var kun Grundtvig, der 
talte frihedens sag, men hans ord havde 
endnu ikke tilstrækkelig vægt.

Ved at indføre overvejende dansk 
skolesprog og ved at indføre skiftevis 
dansk og tysk gudstjeneste i 41 mellem
slesvigske sogne håbede den danske re
gering på sprogligt at kunne vinde dette 
område tilbage for danskheden. Det 
mislykkedes som efter 1864 de preus
siske germaniseringsforsøg i Nord
slesvig, da bladet i bogen igen havde 
vendt sig. Først med genforeningen i 
1920 skabtes forudsætninger for at løse 
det problem, som den slesvig-holstenske 
landskirke strandede på i 1850, og som 
den danske regering ikke magtede mel
lem 1850 og 1864.

Anders Pontoppidan Thyssen har 
suppleret sin fremstilling med et lille ud
blik over udviklingen efter 1850 indtil 
hertugdømmernes indlemmelse i Preus
sen i 1866, hvorved den slesvig-hol
stenske landskirke genvandt noget af sin 
gamle skikkelse, men bevarede de gamle 
fordomme. Det ville være ønskeligt, om 
Anders Pontoppidan Thyssen ville fort
sætte sit fortjenstfulde arbejde med en 
skildring af den slesvig-holstenske lands- 
kirkes forhold fra da af og indtil vore 
dage, d.v.s til det naturlige afslutnings

tidspunkt, der kom i 1969, da der ende
lig blev tilvejebragt en modus vivendi 
mellem Dansk kirke i Sydslesvig og den 
slesvig-holstenske landskirke.

De frihedsprincipper, der kom til kort 
både før og efter 1850, og som den sles
vig-holstenske landskirke også havde 
svært ved at acceptere efter 1945, er nu 
gældende i hele det gamle hertugdømme 
Sønderjylland. Men det skal lige tilføjes, 
at den slesvig-holstenske landskirke ikke 
mere er, hvad den har været. Den har på 
en måde mistet sin hårdt tilkæmpede 
identitet. Den er i 1976 gået op i en høje
re enhed: »Die nordelbische Kirche«, der 
også omfatter Hamborg og den nordlige 
del af Nedersachsen. De gamle stifts- 
grænser er lagt om. Bispen af Slesvig har 
nu både slesvigske og holstenske prov
stier under sig.

De traditionelle begreber har ikke læn
gere gyldighed; så meget mere værdi
fuldt ville det være at få skildringen ført 
frem til den naturlige afslutning i 1969. 
Anders Pontoppidan Thyssen har alle 
forudsætninger for at løse en sådan op
gave.

Troels Fink

Vagn Skovgaard-Petersen: Dannelse 
og demokrati. Fra Latin- til almen
skole. Lov om højere almenskoler 24. 
april 1903. (Gyldendal, 1976). 395 s.

Det er en disputats for den pædagogiske 
doktorgrad. Hvis den betragtes ud fra det 
gamle synspunkt på disputatser, at de 
skal opstille og forsvare en tese, da lig
ger den en hel del væk fra dette. Hvis den 
derimod betragtes som historieforsk
ning, som et bevis på at kunne gen
nemføre et nøje kildestudium og frem
lægge resultaterne i overskuelig form, da 
er den lige i centrum.

Skovgaard-Petersen giver en meget 
bred skildring af latinskolen fra omkring 
1870 til 1903 og lader derefter frem-
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stillingen klinge ud i et kapitel om de 
mere umiddelbare følger af skolerefor
men. Mere end en trediedel af bogen er 
for så vidt optakt, som den giver en situa
tionsbeskrivelse af latinskolen før refor
men. Dette er en meget tiltrængt over
sigt, der sammendrager og skaber linje i 
et stof, der hidtil kun har været kendt me
re lapidarisk. Det er som nævnt og som 
hele bogen meget bredt; der er da også 
dele af det, der kan forekomme vel 
detaljeprægede, når det erklærede for
mål er at belyse reformen. Når eksem
pelvis redegørelsen for lærerlønningerne 
ikke benyttes videre frem, og der er en 
del andet, der heller ikke benyttes i sam
menhæng med reformen, da er det en god 
oplysning om latinskolens historie, men 
er i yderkanten af bogens erklærede 
formål. Det ville have været mere væ
sentligt med en behandling af den gen
nemførte undervisnings indhold. På det
te område er vi vel meget på cirkulære-ni
veauet; intet sted siges der egentlig noget 
om, hvad studenterne kunne, når de 
forlod skolen.

Efter skildringen af skolen følger 
endnu omkring en trediedel, der tager sig 
af de pædagogiske og skolepolitiske de
batter forud for reformen. Første kapitel i 
dette afsnit begynder med et lille under
kapitel: embedsskole -  dannelsesskole. 
Her opstiller forfatteren klart problemet, 
om latinskolen skulle være en forbere
delse til embedsstudierne ved universite
tet, eller om den skulle være en almen- 
dannende skole -  Madvig mente, at beg
ge funktioner kunne trives inden for sko
lens rammer. Skovgaard-Petersen frem
hæver her, at meget af debatten netop 
stod om dette problem. Dette er rigtigt, 
så rigtigt, at det måske havde været bed
re at sætte titlen fra dette lille under
kapitel op som hele bogens titel. Be
grebet demokrati i forbindelse med skole
reformen kommer nemlig ikke frem som 
noget dirigerende i bogen. Det er da også 
karakteristisk, at ordet »demokrati« ik

ke forekommer i en eneste af bogens 
overskrifter.

Gennemgangen af debatten om den 
påtrængende reform giver et klart ind
tryk af de pædagogiske strømninger. 
Med er imidlertid også det, man kalder 
det praktiske livs synspunkter og de poli
tiske muligheder. Ind i billedet kommer 
nu tillige selve skolestrukturen, hvor 
mange af reformens mænd lagde vægt på 
at integrere den højeste skoleunder
visning som en del af et samlet skole
forløb og dermed benytte skolen som so
cial løftestang. »En statisk latinskole,« 
hedder det, »eller en latinskole, der blev 
opfattet som en ubevægelig institution, 
måtte i et samfund, der var i bevægelse, 
nærmest provokere et krav om reform«. 
Dette er naturligvis rigtigt. Iagttagelsen 
efterlader imidlertid indtrykket af en 
forudgående periode med ro, og dette er 
ikke rigtigt. Hverken de Augustenborg- 
ske love af 1809, Madvigs ordning af 
1850 og altså Halls lov fra 1871 havde 
på noget tidspunkt været fri for reform- 
krav, og selv var de jo også skabt af så
danne.

Et spændende moment omkring den 
lærde skole og dens manglende til
pasning er også afsnittet s. 50 f. Her ta
les, som en forudsætning for reform
kravet, om latinskolens kulturelle iso
lation. Som et vidnesbyrd nævnes de 
brede strømninger: bogproduktion, 
aviser, højskoler, foredragsforeninger, 
Studentersamfundets aftenundervisning 
og Folkeuniversitetet. En meget stor del 
af dette blev imidlertid båret frem af ele
verne fra latinskolerne. Uddannelsen 
behøvede således ikke at føre til kulturel 
isolation. Der synes at være indbygget en 
vis modsætning mellem dele af reform- 
motiveringen og de kirkelige forhold, et 
forhold som nok burde have været ofret 
nogen opmærksomhed.

Efter debatten om reformen kommer 
afsnittet om dens gennemførelse. Også 
den er behandlet med sikkerhed og byg-
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ger på grundige studier. Hvad man må
ske kan savne, er et forsøg på en vur
dering af den interesse, der var i befolk
ningen for hele sagen. Indtrykket er, at 
interessen i virkeligheden var meget mo
derat. Det var et spørgsmål for de impli
cerede og for de politikere, der arbejdede 
med loven. Dermed være ikke sagt, at sa
gen var betydningsløs.

Vagn Skovgaard-Petersen har præ
steret et dygtigt og veldækkende ar
bejde. Det er tillige rettet an med sans for 
at give en fængslende og ligefrem frem
stilling. Ret en bog for den alment dan
nede!

Vagn Dybdahl

slutning på foredragene anledning til at 
fremkomme med deres (kritiske) me
ning. Manglen på kærlighed er gensidig. 
Man må håbe, at forfatterne ikke lader 
det blive ved denne noget sporadiske gen
nemgang af arbejderbevægelsens histo
rie, men vil give sig tid til mere gennem
arbejdede fremstillinger, hvorved en vis 
udlugning i det bed af vildtvoksende på
stande, der trods alle gode intentioner 
skæmmer bogen, skulle blive mulig.

Hans Sode-Madsen

Dansk A rbejderbevægelse. SFAH’s pub
likationsserie nr. 5, 1976. 96 s.

Selskabet til Forskning i Arbejderbevæ
gelsens Historie har fået den glimrende 
idé at udgive seks radioforedrag om den 
danske arbejderbevægelse siden 1871 
holdt i efteråret 1976 af lærere og stude
rende ved Århus Universitet (Jens Eng
berg, Einer Friis Pedersen, Asger Jep
sen, Jens Christensen og Steen Busck). 
Foredragene er disponeret kronologisk 
og bevæger sig over afsnit om Louis Pios 
danske afdeling af Internationale, over
gangen fra revolutionær indstilling til 
reformisme, kampen om organisations
retten og Septemberforliget, fagopposi
tionen, 30’emes kriseår, besættelses
tiden, koldkrigsperioden og højkonjunk
turen frem til ca. 1970. Man fornærmer 
formodentlig ikke forfatterne ved at på
pege, at den etablerede fagbevægelse end
sige de etablerede arbejderpartier, det 
være sig Socialdemokratiet, DKP, SF el
ler VS, ikke står deres hjerter nær. Inter
essen samler sig derfor mere om »den 
ægte vare« i form af f.eks. syndikali
sterne. Bogens sidste 14 sider er ikke de 
mindst interessante. Jens Otto Krag, Ib 
Nørlund og Gert Petersen fik som af

Carsten Nielsen: De 100 dage. Beret
ning om borgerkrigen i Danmark 
1899. (Gyldendal, 1976). 174 s., ill.

Under denne misvisende og tendentiøse 
titel er udgivet en skildring af den for det 
danske arbejdsmarked principielt vigtige 
storlockout i 1899, der for det første va
rede mere end 100 dage, og for det andet 
næppe nøgternt betragtet fortjener at 
blive kaldt en borgerkrig, særlig ikke når 
man sammenligner med, hvordan det 
kunne gå til ved arbejdskonflikter i 
udlandet på denne tid. Forfatterens 
tilskyndelse til at behandle storlockouten 
synes ikke at være nogen speciel in
teresse for arbejderbevægelse og ar
bejdsmarkedsforhold, men snarere at em
net har haft generel appel til hans per
sonlige historiesyn: » ... fordi det trods 
sin spænding og farlighed er et af de 
smukkeste billeder af dansk samfunds
sind, som vor historie har efterladt os. 
Styrkeprøven mellem magten og sin
det«, som forfatteren mener måske »ville 
vise sig at være et gennemgående tema i 
vort folks tilværelse« (s. 13). Storlock
outen opfattes som et drama med natio
nalt typiske hovedpersoner. I be
tragtning af dette teoretiske ud
gangspunkt er det ikke overraskende, at 
forfatteren ikke tager stilling til de 
spørgsmål, som forskningen har haft un
der diskussion i forbindelse med lock-
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outen 1899 og den tidlige fagbevægelses 
historie, og at den historiske ramme, som 
handlingsforløbet placeres i, er ganske 
nødtørftig. Der er ingen arbejdskonflikt i 
Danmarkshistorien, der har været skre
vet så meget om som lockouten 1899; 
men størsteparten af denne litteratur sy
nes at være forfatteren ubekendt, ja, han 
hævder endog (s. 12), at handlingsforlø
bet ikke har været undersøgt før.

Af utrykt kildemateriale har forfatte
ren brugt De samvirkende Fagforbunds 
arkiv, d.v.s. korrespondancesager, regn
skaber, avisudklip o.lign., men derimod 
ikke forhandlingsprotokollen for DsF’s 
forretningsudvalgs- og repræsentant
skabsmøder. Referaterne heri er ellers 
udførlige nok til at kunne give et indblik i 
diskussionen i DsF’s ledelse. Ar
bejdsgiversiden har forfatteren helt opgi
vet at skaffe materiale fra, fordi han me
ner, at » ...  arbejdsgiversidens eget kil
demateriale er gået tabt eller gemmes 
utilgængeligt« (s. 54). Helt så dårligt står 
det dog ikke til i virkeligheden.

Geografisk ligger fremstillingens tyng
depunkt i København; men alligevel har 
forfatteren ikke forsøgt at fremskaffe in
ternt materiale fra de enkelte foreninger i 
hovedstaden. I det hele taget er de interne 
forhold og spændinger på begge sider 
unødigt dårligt belyst i denne bog. Det 
gælder ikke mindst arbejdersiden. Årsa
gen er, at forfatteren støtter sig alt for 
meget og for ukritisk til Social-Demo- 
kraten som hovedkilde. DsF førte en me
get effektfuld og dygtig agitation i sin 
presse og ønskede naturligvis derved bl.a. 
at fremhæve arbejdernes ubrydelige sam
menhold. Derfor kan arbejderpressen 
ikke give noget godt indtryk af de inter
ne problemer på arbejdersiden og de til 
tider heftige diskussioner om taktikken. 
Endnu mere betænkeligt er det, at forfat
teren i alt væsentligt følger Social-De- 
mokratens vurderinger. Han erkender 
ganske vist, at han er blevet distraheret i 
sit forsæt om absolut objektivitet; men

denne erkendelse har ikke foranlediget til 
nogen kritisk vurdering af hovedkilden. 
Derfor bevæger fremstillingen sig trods 
sin detaljerigdom kun på overfladen. Ar
bejdsgiverforeningens optræden ka
rakteriseres således kategorisk med or
dene, at den viste » ... hovmod og hen
synsløshed i enhver handling før og un
der lockouten« (s. 48). Til gengæld ka
rakteriseres DsF’s afvisning i maj af ar
bejdsgivernes krav, de såkaldte 8 punk
ter, som »et af de værdigste og smuk
keste aktstykker i arbejderbevægelsens 
historie« (s. 29). Men forfatterens forud
indtagethed tillader ham ikke rigtig at 
erkende, at de 8 punkter, der først afvi
stes med brask og bram, i alt væsentligt 
måtte accepteres af DsF ved September- 
forliget. Forligets indhold gengives ikke i 
bogen, mens de 8 punkter aftrykkes i de
res helhed. Læseren har altså ikke nogen 
mulighed for selv at vurdere forliget, der 
heller ikke karakteriseres eller problema
tiseres nærmere af forfatteren. Som ene
ste vurdering gengives DsF-formanden, 
Jens Jensens tale ved et arbejdermøde i 
København 4. september. Forfatteren 
mener, at storlockouten -  konsekvent be
tegnet med Social-Demokratens udtryk 
»hungeroffensiven« -  var »rettet direkte 
imod fagforbundenes eksistens« (s. 14), 
selv om arbejdsgivernes 8 punkter netop 
forudsatte eksistensen af arbejderorgani
sationerne. Her er forfatteren atter ble
vet offer for DsF’s angiveligt misvisende 
propaganda. Det, Arbejdsgiverforenin
gen især ville opnå med lockouten var at 
få svækket strejkevåbnet, der for frem
tiden skulle holdes i ave med fagbevæ
gelsens accept, og det opnåedes netop i 
Septemberforliget.

I bogen, hvor det kronologiske forløb 
overvejende ligger til grund for disposi
tionen, bruges megen plads til detalje
rede referater af de langvarige mæglings- 
og forligsforhandlinger til trods for, at 
netop denne side af konflikten er be
handlet så ofte før. Alligevel er disse af-
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snit blevet ret kaotiske. Hvis forfatteren 
havde kendt F. Skrubbeltrangs klare og 
kritiske gennemgang af samme forløb (i 
Povl Engelstoft og Hans Jensen (red.): 
Sociale studier i dansk historie efter 
1857, 1930), kunne disse dele af bogen 
være blevet mere overskuelige. En svag
hed ved bogen er også, at kildehenvis
ningerne ofte mangler. Noteapparatet 
bringer en række mere eller mindre rele
vante realoplysninger. Hellere end en 
note om, hvornår kastanjen plejer at 
springe ud, havde man f.eks. set konse
kvent oplyst, hvor de mange citater stam
mer fra, for det fremgår langt fra altid af 
selve teksten.

Trods sit omfang fører bogen således 
ikke forskningen meget videre på grund 
af sin overfladiske problemformulering 
og forfatterens mangelfulde kilde- og lit
teraturkendskab. Værdifulde detaljer er 
dog fremdraget i DsF-arkivet og pres
sen, bl.a. om levevilkår under lockouten. 
Selv om det især er det københavnske 
forløb, der har interesseret forfatteren, er 
denne side heller ikke udtømmende 
behandlet. Det vil imidlertid kunne lade 
sig gøre ved gennemgang af enkelt
foreningernes jubilæumsskrifter og for
handlingsprotokoller, hvoraf en stor del 
formentlig stadig er bevaret. -  Som et 
afgjort plus skal fremhæves bogens gode 
billedmateriale.

Dorrit Andersen

Søren Kol strup: Nakskov *31. Bidrag 
til arbejdsløshedsbevægelsens histo
rie. (Spar Knægt, 1977). 176 s.

Temaet for Søren Kolstrups spændende 
og pædagogisk veltilrettelagte bog er ar
bejderurolighederne i Nakskov i februar 
og maj 1931, deres forudsætninger, for
løb og følger. Tiden er verdenskrisens 
gennembrud i Danmark og stedet et 
industrialiseret lokalsamfund, økono
misk domineret af Det Østasiatiske

Kompagni og politisk behersket af So
cialdemokratiet.

Hændelsesforløbet er i korthed 
følgende: Med baggrund i en arbejds
løshedsprocent på omkring 30 og stillet 
over for udsigten til et balanceret 
kommunalregnskab invaderede De Ar
bejdsløses Organisation i februar by
rådssalen og fremtvang en klækkelig for
højelse af de midler, der var afsat til hjæl
pekasseunderstøttelse. Herefter fængsle- 
des aktionens ledere, og den ekstraordi
nære bevilling modificeredes. Mere 
tumultagtige tilstande opstod, da DKP 
trodsede et demonstrationsforbud den 1. 
maj, og da et lovligt demonstrationstog 
dagen efter bevægede sig mod byens 
ting- og arresthus. For at genoprette ro 
og orden forstærkedes politiet, og mili
tæret fra Vordingborg tilkaldtes for at 
patruljere i gaderne. Herpå fulgte flere 
fængslinger, en heftig forespørgselsdebat 
i Folketinget og endelig en række om
stridte domme ved Højesteret.

Søren Kolstrup beskriver grundigt 
udviklingen fra det lokalpolitiske opgør 
omkring et knapt socialbudget, hvor 
DKP virkede som inspirator og kata
lysator, til det landspolitiske engagement 
af det samlede statsapparat. I denne an
den fase illustreres ikke blot fronten mel
lem DKP og Socialdemokratiet, men tilli
ge hvorledes Nakskov-sagen omfavnes af 
de gode viljer i form af den i juli 1931 
dannede »Komiteen til forsvar for de 
dømte Nakskovarbejdere«. Komiteens 
kulturradikale islæt, først og fremmest 
repræsenteret af Poul Henningsen, måtte 
snart vige for en mere åbenlys ud
nyttelse fra DKP’s side i forsøget på at 
mobilisere de arbejdsløse i kampen mod 
»klassejustitsen« og »socialfascismen«, 
således som disse fænomener efter 
DKP’s mening legemliggjordes af So
cialdemokratiet. Aksel Larsens berømte 
tale fra en robåd i Holmens Kanal forud 
for højesteretsdommen den 10. oktober 
1931 danner i denne sammenhæng et i
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ordets sande betydning teatralsk højde
punkt.

Søren Kolstrup vender sig fra begyn
delsen imod den dominerende presses 
stempling af Nakskovbegivenhederne 
som kommunistisk inspirerede bølle- 
optøjer. Heller ikke DKP-historikeren Ib 
Nørlunds udlæggelse af hændelserne som 
et eksempel på de selvstændige bevæ
gelsers opståen inden for arbejderklas
sen huer forfatteren. I stedet vil han ef
terspore, »hvordan arbejdsløshed, fald i 
levestandard og dermed stigende ma
teriel nød førte til politisk radikalisering. 
De arbejdsløse organiserede sig på eget 
initiativ -  først senere støttedes de af 
DKP«. Begge myte-punkteringer er i lige 
grad lykkedes, idet det skal tilføjes, at 
»de selvstændige bevægelser« her for
stås som suveræne, afgørende driv- 
kræfter.

Forfatterens baggrund i gymnasie
skolen fornægter sig ikke -  bogen er som 
nævnt pædagogisk, ikke blot i formen. 
Den er forfattet ud fra et marxistisk hi
storiesyn, hvad der ikke bør skræmme 
nogen, især ikke da sproget er herlig frit 
for at være indforstået. Glemmes må 
ikke billedredaktøren, Peter Heiberg, hvis 
bidrag af samtidige fotos og satiriske teg
ninger skærper appetitten under læsnin
gen.

Hans Sode-Madsen

spisevaner i det allerøverste samfundslag 
i mellemkrigstiden. Dermed er dens fag
mæssige funktion for historikeren slut.

Vagn Dybdahl

Karoline Jensen: Jomfru Jensens erin
dringer. (Forum, 1976). 278 s.

Blandt de senere års publikationer om ar
bejdsvilkår for kvinder i huset indtager 
denne bog en særstilling. Forfatteren la
der kun tilfredshed komme til udtryk, og 
stort set har hendes liv efter læretiden 
kun været som leder af store køkkener i 
herskabshjem -  den egentlige læretid lå 
da også på Amalienborg. Det er et snæ
vert miljø; men bogen er en fortræffelig 
og unik kilde til belysning af husskik og

Mette Winge: Dansk Børnelitteratur
1900-1945 -  med særligt henblik på 
børneromanen. (Gyldendal, 1976). 
496 s.

Bl.a. for at fortsætte Inger Simonsens ar
bejde »Den danske børnebog i det 19. år
hundrede« har forfatteren skrevet denne 
disputats. Som baggrund for en solid 
gennemgang af den danske børneroman i 
det nævnte tidsrum har bogen to afsnit, 
der dels behandler »det litterære kreds
løb« (forfatterrekruttering, anmeldelser, 
forbrug m.v.) dels børnebogsproduk
tionens rødder i skole og ungdomsbevæ
gelser.

Under gennemgangen af romanerne er 
der foretaget en tredeling af perioden, 
nemlig 1900-18, 1918-30 og 1930-45 
efter forfattergenerationsprincippet. Ud 
over en præsentation af forfatterne bely
ses inden for hver periode synet på skole, 
samfund, familie m.v. (På grund af en 
mangelfuld indholdsfortegnelse er det no
get besværligt at sammenligne periode 
for periode). Analysen er under de gæl
dende forudsætninger veludført (medta
get er forfattere, der udgav fra ca. 5 ro
maner).

Den danske børnebog spillede imid
lertid kun en begrænset rolle i børnenes 
litteraturvalg. Mange ville nok på denne 
baggrund foretrække at læse en frem
stilling med udgangspunkt i forbruget i 
stedet for i dansk produktion. Mette 
Winge er selv klar over dette forhold og 
udtrykker det således: »Ved -  at udelade 
de oversatte bøger har en komparativ 
synsvinkel ikke kunnet etableres, og vig
tige aspekter forflygtiges« (s. 12).

Under gennemgangen af forfatternes 
syn på dette og hint må man derfor have
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i tankerne, at store mængder af børn 
unddrog sig påvirkningen ved at læse 
Tarzan og seriehæfter.

Ib Gejl

Roar Skovmand (red.): DR 50. (Dan
marks Radio, 1975). 373 + 17 upag. 
s.

Bogen er udgivet i anledning af Dan
marks Radios 5O-års jubilæum og udar
bejdet af historikere, sociologer og me
dieforskere samt en enkelt jurist. Det er 
ikke en fortløbende og samlet historisk 
behandling, men en række fritstående 
afhandlinger.

Først lidt om bogens ydre fremtræ
den. Den er ret uoverskuelig og tem
melig trættende at læse på grund af den 
store tekstmængde pr. side. Ideen med at 
placere noterne i margenen sammen med 
billedteksterne virker også til at fremme 
uoverskueligheden. Selve illustrationerne 
er et kapitel for sig og er i mange tilfælde 
mislykket. Det vrimler med små billeder 
af radiomodtagere fra forskellige tider, 
som er placeret ganske usystematisk og 
uden tekst, der forklarer, hvad der er 
bemærkelsesværdigt ved dem. Andre af 
illustrationerne siger også kun noget, hvis 
man kender emnet i forvejen; eksem
pelvis er der side 149 et stort billede af 
den udmærkede interviewer Christian 
Kryger, om hvem der som det eneste 
siges, at han »viste en særlig evne til at 
komme i kontakt med sine medmenne
sker« -  intet om, hvordan denne evne 
manifesterede sig: som redaktør af en læ
gebrevkasse, af et havebrugsmagasin el
ler som formand for radioens tekniske 
personale. Tilsvarende er der et næsten 
helsidesbillede side 185 af en person, 
hvor der kun står: »Erik Thygesen 
1972«. Hvem var dog han? Næsten 
hundrede sider længere fremme kommer 
der nogle linier, der fortæller, at man var 
utilfreds med hans udsendelser (hvilke?),

og derfor blev han ikke fastansat.
Selve teksten er langt mere gedigen, og 

det er væsentlige ting, der bliver sagt. 
Den oprindelige plan var »at udforske og 
få fremstillet sider af radioens og fjern
synets udvikling som led i dansk folke
oplysning, i sammenhæng med de poli
tiske og kulturelle tidsforhold«. Allerede i 
forordet erkendes det, at man ikke kunne 
nå dette mål, og det er netop her, i det der 
mangler, hovedankerne mod værket 
ligger.

Skulle man karakterisere værket, 
kunne man sige, at det mere er blevet 
Radiorådets og dets forgængeres histo
rie, end det er blevet radioens og fjern
synets historie. Bortset fra ansatser i et 
afsnit om lytterundersøgelserne siges der 
bogstavelig talt intet om radioens funk
tion i samfundet. Uanset nogle tabeller 
og diagrammer siges der heller ikke noget 
om, hvad der blev præsteret: niveau, 
ændringer i udsendelsesformer (der er 
dog noget om TV-avisen i den hen
seende), stoffets tilvejebringelse osv. Der 
er heller ikke noget om påvirkninger fra 
udlandet, f.eks. siges s. 282, at Jens 
Rosenkjær i 1946 fik indført »Aktuelt 
kvarter« i tilknytning til Pressens Ra
dioavis. Det havde været naturligt at 
komme ind på, om det var en dansk ny
skabelse (det svenske Dagens ekko var 
vist kommet før).

Over bogens afhandlinger ville der sik
kert også være kommet mere perspektiv, 
om der havde været trukket linier til sty
reformen i andre lande. Det er netop, 
som allerede sagt, radiostyrelsen, der står 
i centrum i bogen. Roar Skovmand læg
ger for med at skildre dels grundlæg
gelsen, dels udviklingen 1926-1940. Her 
behandles samspillet mellem politikere og 
radioledelse og politikernes afvigende 
opfattelse af, hvad der burde være ra
dioens formål. En del vægt lægges på 
forholdet til Udenrigsministeriet. Dette 
afsnit er som de følgende solidt funderet 
på arkivstudier, og samtidigt anslår det et
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tema, som går igen i flere af de følgende 
bidrag: hvor megen indflydelse bør politi
kerne have? Selve det, at stille dette 
spørgsmål, er i sig selv en balancekunst. 
Når det gælder posttakster eller skole
love stilles spørgsmålet ikke på den må
de; da er politikerne ikke noget korps i 
sig selv, men folkets repræsentanter.

Spørgsmålet står i centrum for Henrik 
S. Nissen, når han analyserer 1959-lo- 
vens tilblivelseshistorie (er det en på
virkning fra radiohuset, når denne studie 
kaldet et studie?). Her analyseres de 
principielle synspunkter på styreformen 
og på medarbejdernes frihed, og det hele 
indrammes af virkelig gennemarbejdede 
vurderinger og konklusioner. Som op
takt til dette afsnit -  eller også som et 
selvstændigt afsnit -  kunne man nok 
have ønsket en behandling af lytter- 
organisationerne. De omtales naturligvis 
mange steder i bogen; men med den posi
tion, de vandt sig, havde det været natur
ligt at se nærmere på, om medlemsskab 
og struktur stod og står i et rimeligt for
hold til indflydelsen. Hvad man også sav
ner, er et forsøg på at klar/ægge de moti
ver og hensyn, der bestemmer partiernes 
valg af repræsentanter til radioledelsen.

Problemerne i Henrik S. Nissens 
afhandling belyses nærmere og ud fra 
konkrete eksempler i bidrag af Tage Bild 
(Programstyringen) og Willy Johansen 
(Alsidighed -  hvordan og for hvem?). 
Begge bidrag rummer en række skarp
sindige iagttagelser og sammenlagt en del 
overlapninger; men de vil givetvis kunne 
skærpe læsernes eftertanke, når det gæl
der at formulere standpunkter på radio
ens og fjernsynets formål og ud
sendelser. Her afdækkes megen hulhed, 
og navnlig påpeges, hvordan den største 
del af udsendelserne står for at bevare 
status quo i samfundet; på dette punkt 
mangler vi desværre klar viden om, hvor 
meget befolkningens holdning i sam
fundsspørgsmål påvirkes af udsendel
serne.

Andre afsnit i bogen behandler DRs 
økonomiske styring, atter med ho
vedvægten på forholdet til Folketinget og 
centraladministrationen, og de lytterun
dersøgelser, der har været foretaget. Et 
særligt kapitel -  nyhedsstrukturer og re
daktionsprocesser i TV A -  har mere 
karakteren af en reportage om TV-avi- 
sens daglige tilblivelse. Der sluttes med et 
godt register; en bibliografi ville have væ
ret en god gevinst.

Vagn Dybdahl

Tage K aar sted De danske ministerier
1929-1953. Et hundrede politisk-hi- 
storiske biografier. (Nyt Nordisk For
lag, 1977). 574 s.

Svend Thorsens idé med at skildre Dan
marks politiske historie mellem 1848 og 
1953 ved hjælp af miniature-fotogra
fierne af de skiftende ministeriers med
lemmer hører til de sjældne, og kun en så 
original personlighed som Thorsen kunne 
udtænke og iværksætte den.

Selv fik han skrevet de to første bind 
omfattende tiden fra 1848 til 1929 (se Hi
storie VIII, 261 og IX, 315). Disse bind 
indeholder mange gode portrætstudier, 
skønt han egentlig stod ret famlende over 
for tiden før 1910. Det mærkes ikke 
mindst på skildringen af periodens almin
delige historie. Det var forståeligt, at han 
med længsel så frem til at skulle skildre 
årene efter 1929, som han havde oplevet 
i egenskab af protokolsekretær i Folke
tinget fra 1933. Hvorledes dette bind ville 
være blevet, får vi aldrig at vide, thi han 
nåede ikke at skrive så meget som et 
udkast, inden han i november 1971 plud
selig døde.

Til gengæld har vi fået Tage Kaar- 
steds glimrende skildring af de bevægede 
år mellem dannelsen af det andet mini
sterium Stauning og ministeriet Erik 
Eriksens fratræden. Ved læsningen af 
dette store bind i folioformat bliver man



230 Anmeldelser og litteratur

først og fremmest imponeret af forfatte
rens evne til at skildre de enkelte mini
stres personlighed, fastholde deres egen
art og karriere, og samtidig bevare et fast 
greb om den almindelige udvikling. På 
dette punkt overgås Kaarsted ikke af no
gen nulevende dansk historiker. Det er i 
denne henseende lykkedes ham at skabe 
en balance, som gør det til en fornøjelse 
at læse fremstillingen, der også har den 
fordel, at den ikke brat standser med 
ministeriet Eriksens tilbagetræden i sep
tember 1953, men afrundes med et kort
fattet skildring af hovedpersonernes sene
re skæbne.

Også på et andet punkt er der grund til 
at berømme fremstillingen. Den er 
tydeligt nok kommet til verden under et 
stærkt arbejdspres, hvilket øjensynlig har 
haft den gode virkning, at hans stil har 
fået en flugt og fart, der har gjort 
skildringen mere læseværdig og inter
essant.

Til gengæld for disse positive træk kan 
man så indvende, at balancen svigter ved 
skildringen af de forskellige perioder. Re
geringen Stauning-Munch får i perioden 
fra april 1929 til april 1940 i alt kun 103 
sider. At besættelsestiden får 113 sider, 
kan være rimelig nok. Men til gengæld 
skildres tiden fra maj 1945 til september 
1953 på ikke mindre end 240 sider. Der 
er her et misforhold mellem den første og 
sidste periode, og det bliver endnu mere 
grelt, når man ser, at ministeriet Erik 
Eriksen får 75 sider, selv om det må 
erkendes, at der i dette ministeriums tid 
blev afgjort to så vigtige sager som den 
nye grundlov og tronfølgeloven. Det er, 
som om samtidshistorikeren er blevet lidt 
for samtidig.

Bogens tyngdepunkt er ministerpor
trætterne, hvoraf der er 77. Nogle er 
ifølge sagens natur ganske kortfattede, 
men flertallet er indgående og meget 
læseværdige. Det må blive en smagssag, 
hvilke man foretrækker. Personlig sætter 
jeg mest pris på billedet af de to Ajax’er

Bertel Dahlgaard og Jørgen Jørgensen, 
men også Hans Hedtoft og H. C. Hansen 
er godt skildret. Erik Scavenius får en ud
førlig omtale og vurdering. Det er tyde
ligt, at Kaarsted har gjort sig umage for 
at yde ham retfærdighed, og det må også 
erkendes, at portrættet af denne upoli
tiske politiker er både fair og sobert. Men 
Kaarsted vil grumme nødigt give ham 
prædikatet statsmand, og det er der 
utvivlsomt flere, der er enig med ham i; 
men det gør nu ikke hans opfattelse rigti
gere.

Bogens mest omtalte person er mær
kelig nok ikke periodens vigtigste person
lighed: Th. Stauning, men derimod -  
Christmas Møller. Det er virkelig forun
derligt. Vel var den konservative poli
tiker en mand, der forstod at holde sig på 
bladenes forsider, hvad enten de var le
gale eller illegale. Men for nu at bruge et 
af Kaarsteds yndlingsudtryk, så var han 
»dybest set« ikke en mand med afgø
rende politisk indflydelse. Alle hans gode 
karakteregenskaber til trods var hans of
fentlige liv en næsten total fiasko. Var 
dette selvforskyldt, eller var årsagen ydre 
omstændigheder? Kaarsted giver ikke 
noget klart svar, men taler til sidst om 
hans dødsdrift og selvødelæggelse. Vi 
mangler en seriøs biografi om Christmas 
Møller. Her ligger en interessant opgave 
for en ung, begavet historiker.

Uanset sådanne indvendinger, så er 
det afgørende indtryk, når man lukker 
bogen, en følelse af taknemmelighed og 
beundring, fordi det er lykkedes Kaar
sted at fuldende det store værk på en så 
fortræffelig måde.

Viggo Sjøqvist
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Jørgen H æstrup: Den 4. våbenart.
Hovedtræk a f de europæiske mod
standsbevægelsers historie 1939-45. 
(Odense Universitetsforlag, 1976). 
540 s.

Dette er den erfarne historikers resultat 
af et dybtgående arbejde på europæisk 
plan. Det er en fremstilling præget af liv
lig stil, stimuleret af skarpe iagttagelser 
og fremlagt i en veldisponeret form -  den 
foreligger samtidig på engelsk, og det kan 
vi godt være bekendt. Inden selve ind
holdet skal omtales, må det imidlertid 
siges, at forfatteren (forlagsredaktøren?) 
til gengæld ikke kan være bekendt, at 
registre af enhver art mangler, og at det
te ikke engang afbødes af en fyldig eller 
detaljeret indholdsfortegnelse.

Begge de nævnte mangler gør sig sær
lig stærkt gældende på grund af det, der 
er værkets styrke: en systematisk 
behandling i komparativ form efter mod
standsbevægelsens forskellige manifesta
tioner: strejker, illegale blade osv. Al
ternativet ville have været en gen
nemgang af de enkelte landes mod
standsbevægelser, og det ville ikke have 
været nær så givende.

Bortset fra de danske forhold er 
grundlaget for bogen den meget omfat
tende litteratur, der foreligger fra de 
enkelte lande. Dette er samlet i fire 
hovedafsnit: civile aktionsformer (de
monstrationer, protester, strejker, passiv 
modstand), efterretningstjeneste, hjem
mefront og udefront (her bl.a. radiopro
paganda, illegal presse, kontakten med 
den frie verden) samt de para-militære 
aktionsformer (sabotage, attentater, 
partisankrig). Under hvert af disse emner 
behandles deres udvikling og udbredelse 
gennem først en generel redegørelse for 
deres forudsætninger, betingelser m.m. 
og dernæst deres manifestationer i de 
enkelte lande. Geografiske og historiske 
forudsætninger inddrages som årsags
forklaringer, f.eks. det nærliggende at

partisankrige forudsætter en geografisk 
dybde og et særligt terræn. Når dette så 
ikke forklarer, hvorfor partisankrigen 
bredte sig i Jugoslavien, men ikke i 
Norge, så inddrages også de politiske og 
sociale forudsætninger. Dette moment 
spiller ellers en mindre rolle for forfat
teren; han rejser i det hele taget kun lidt 
spørgsmålet, om forskelle i politisk, so
cial og økonomisk struktur øvede indfly
delse på udviklingens form i de enkelte 
lande. Uanset om svaret måtte blive ja 
eller nej, burde problemstillingen have 
været taget op. Man savner også at få at 
vide, om modstandsbevægelsens sociale 
sammensætning var ens fra land til land. 
Man kunne måske også stille spørgsmål 
som: var der forskel på den katolske og 
den protestantiske kirke, var universite
ternes reaktion ensartet osv.?

Ingen af disse bemærkninger kan 
imidlertid borttage indtrykket af et bety
deligt værk.

Vagn Dybdahl

OSS og Danmark. (Årsskrift fra
Frihedsmuseets Venner, 1977). 46 s.

Hovedindholdet af årsskriftet udgøres af 
en afhandling, skrevet af den ameri
kanske, pensionerede flådekaptajn, Her
mann J. Estelmann. Den hedder »Da 
Yankee’erne kom« og drejer sig om den 
amerikanske organisation, der på britisk 
side svarede til SOE, nemlig OSS. Fra 
1944 opererede amerikanerne med den
ne nedkastningskommando fra britiske 
baser under kodenavnet »Carpetbag
ger«. Egentlig tænker vel de færreste på, 
at også amerikanerne opererede på dette 
område i de af tyskerne besatte regioner, 
og det er godt, at emnet bliver belyst. Det 
skal siges, at afhandlingen kun i meget 
ringe grad drejer sig om netop OSS og 
Danmark. Der er mere tale om en frem
stilling af programmets opbygning og 
nogle få taloplysninger.

Ib Gejl
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Paul Hammerich: Fred og nye farer.
(Gyldendal, 1976). 599 s.

Dette er 1. del af »En Danmarkskrønike 
1945-72«, der skal blive på tre bind. Det 
første dækker perioden 1945-1953; det 
er velskrevet, fængslende og velillu
streret. Efter forordet -  som er meget 
gennemtænkt -  vil værket dække to dele 
af historien: det, der optog sindene i pe
rioden, og de »begivenheder og forløb, 
der påvirkede samfundsgangen og var 
med til at ændre udviklingen«. Videre 
hedder det, at bogen ville være blevet 
anderledes, hvis forfatteren havde været 
jyde eller arbejder eller kvinde; dette af
snit slutter med sætningen: »Først når 
man er sig sin subjektivitet bevidst, bli
ver håndværket hæderligt«.

Disse programerklæringer har bogen 
lidt svært ved at leve op til. Først subjek
tiviteten, håndværket bliver ikke hæder
ligt blot af at erkende den. Når det skal 
være en Danmarkskrønike, så er det ik
ke nok at erklære, at man er »udgået af 
et velbjerget embedsmandsmiljø på Fre
deriksberg«; det påhviler forfatteren at 
søge at skildre også jyden, arbejderen og 
kvinden, og når det skal være en Dan
markskrønike, må den også i omtalen af 
det, »der var samtaler og optog sin
dene«, søge et videre udsyn end det, man 
har fra Politikens vinduer mod Råd
huspladsen.

Når det endelig gælder at behandle 
det, som påvirkede samfundsgangen, ja 
da må det siges undervejs, hvad der var 
det ene, og hvad der var det andet. Side 
159-182 behandles Inger Merete Nor
dentoft-sagen; men læseren får ikke at vi
de, om den blot var en nyhed dengang, 
eller om den betød noget for den fremti
dige udvikling i synet på den ugifte 
moder. Kapitlet har i øvrigt også afsnit 
om spanskrør i skolen og manglende 
seksualoplysning på Komtesse Moltkes 
Pigeskole. Fremstillingen var ikke blevet 
ringere af, om det hele var sat i relation

til den almindelige pædagogiske udvik
ling og med et par linier tilbage til mel
lemkrigstiden. Det havde vel også været 
rimeligt her, hvor der tales om de ero
tiske erfaringer på Østerbro og i Ordrup, 
at sætte dette i relief til antallet af fødsler 
uden for ægteskabet (7-8 pct. mod tidli
gere 9-10 pct.) og til antal gravide brude 
(ca. 25 pct. af de brude, der fødte i ægte
skabets første 9 måneder).

Disponeringen og »hvad der er med 
eller ikke med« virker lidt tilfældig. Det 
politisk betonede stof fylder godt 200 si
der, sporten 45, Lander-sagen 40, mens 
der næsten intet er om landbruget, indu
strien eller arbejdsløsheden. Der er ad
skillige sider om person-intrigerne i den 
københavnske dagspresse, men egentlig 
meget lidt om den danske presses 
samfundsfunktioner. Forfatteren er selv 
klar over, at pressens behandling af kap
tajn Kurt Carlsen på det synkende skib 
var en proportionsforvridning; men det 
havde næppe været nødvendigt at ofre 
6-7 sider på at gennemgå historien, når 
der åbenbart ikke er blevet plads til no
get om dansk søfarts store udvikling i pe
rioden. Det er så tydeligt, at stofudvalget 
har været præget af journalistens behov 
for ud af Politikens journalistisk ud
valgte stof at udvælge det journalistisk 
bedste. Det turde også være meningsløst 
at give en hel side til historien om en kon
tormands bedragerier i Tipstjenesten, 
selv om han var Steinckes svigersøn. Li
det rimeligt virker det ligeledes med fire 
sider om forfatterens oplevelser blandt 
danske journalister ved kroningsfestlig
hederne i London i 1953.

Det udprægede københavnske har væ
ret nævnt. Det topper et par steder. I 
1948 havde Hedtoft set nogle grønland
ske fangere illustrere deres sang med 
håndbevægelser; disse var, som Ham
merich skriver, så levende, »at selv en 
århusianer forstod meningen«. Hvilken 
udsøgt uartighed over for en af landets 
store statsmænd, og hvilken bornerthed
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hos en forfatter, der ikke kan holde sam
men på sine synspunkter. Det sidste ser 
vi side 168, hvor en pige i Ordrups 2. G. 
bliver bortvist, fordi hun er svanger (det 
skete i øvrigt også i Århus i 30’erne, at en 
gymnasiepige kom galt af sted, men uden 
disse følger); her passer det forfatteren at 
vise snæversynet i hovedstaden. Alli
gevel ser det ganske anderledes ud s. 221 
under omtalen af Ole Palsbos film 
»Diskret ophold«, der handler »om den 
ugifte mor i et uforstående landbo
miljø«; sådan skal det netop se ud fra 
Rådhuspladsen, og så drejer filmen sig i 
virkeligheden om, at heltinden Jytte flyg
ter fra et københavnsk embedsmands
hjem til et forstående landbomiljø.

Som alle, der skriver for videre kredse, 
har Paul Hammerich formentlig også 
stået over for problemet: hvor meget skal 
jeg forklare? I det stykke gælder det, at 
en del læsere må føle sig solgt. Det siges 
om filmen »Ditte Menneskebarn«, at den 
blev forbudt i Amerika; men der gives in
gen forklaring. Sangen »Stil nu ind på de 
danske stationer« omtales også uformid
let, henlagt til perioden o. 1950 (og så var 
den vistnok tilmed noget, der hørte 30’er
ne til som kendingsmelodi for Louis 
Preils danseorkester). Eller et begreb som 
sofacyklen -  hvem i den yngre gene
ration ved, hvad det var -  bedre bliver 
det ikke af, at der står, den blev skabt af 
den benzinfattige tid, når virkeligheden 
er, at den hørte 30’erne til og allerede var 
på retur, da krigen kom. Et andet sted ci
teres Simon -  hvem er nu det? (Poli
tikens sportsreporter).

Der er givetvis en hel del læsere, som 
føler sig ladt i stikken, fordi meget i bo
gen er indforstået københavnsk; men til 
gengæld kan vi andre glæde os over at 
kunne følge med. Det kniber ganske vist, 
når det s. 349 siges, at direktør i Køb
mandsforeningerne, dr. phil. Bent Schult- 
zers overtagelse af professoratet i filosofi 
betød, at nu gjaldt det ikke formel logik, 
men reel materialisme. Sådan er det nu

svært at opfatte Schultzers filosofi; men 
måske er det hele en vittighed.

Der er påfaldende få fejl i den store 
datarige bog, og når alt det andet er sagt 
ovenfor, står dog tilbage, at det er en 
bog, man læser med glæde og spænding. 
Det er lykkedes at fastholde og udvælge 
en række væsentlige begivenheder og 
tendenser; men bogen har utvivlsomt 
mest bud til den del af befolkningen, som 
selv har oplevet perioden. Og så er den i 
mindre grad historieskrivning; i den hen
seende mangler den strukturering, tolk
ning og lange linier.

Vagn Dybdahl

Klaus Jørgensen: Hjælp fra  Danmark.
En studie i dansk u-landspolitik
1960-71. (Odense Universitetsforlag,
1977). 440 s.

Samtidshistorikeren Klaus Jørgensen har 
med det foreliggende arbejde taget grun
digt fat på et oplagt emne: den danske u- 
landspolitik. Bogen, der behandler den 
danske u-landshjælp frem til begyndel
sen af 1970’eme, koncentrerer sig om 
den bilaterale hjælp i 1960’erne (tids
mæssigt afgrænset af loven om teknisk 
samarbejde med udviklingslandene af 19. 
marts 1962 og loven om internationalt 
udviklingsarbejde af 10. juni 1971 -  beg
ge love findes aftrykt i bogens appendiks 
B).

At emnet er oplagt, skyldes dels, at 
spørgsmålet om, hvorledes de udviklede 
lande skal forholde sig til den øvrige 
verden, er blevet stedse mere påtræn
gende, dels -  og ikke uden sammenhæng 
hermed -  at u-landsbistanden, der udgør 
et ikke uvæsentligt element i udenrigs
politikken, er genstand for en omfat
tende offentlig debat både herhjemme og 
i udlandet og dermed er præget af en 
betydelig større åbenhed end andre uden
rigspolitiske spørgsmål. Alligevel går 
forfatteren til opgaven med »alvorlige 
betænkeligheder«, og det kan man ikke
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fortænke ham i; i et appendiks (»Pro
blemstilling og kildebehandling«) re
degør han udmærket for samtidsfor
skerens problemer og muligheder og kon
kluderer, at det tilvejebragte kildema
teriale (d.v.s. offentligt tilgængeligt mate
riale suppleret med private interviews og 
korrespondancer samt et begrænset ar
kivmateriale) »forekommer tilstrække
ligt til en række slutninger, der . . .  næp
pe ville blive rokket væsentligt ved den 
offentlige arkivadgang, man kunne øn
ske sig« -  tiden vil vise det!

Bogen falder i tre kronologiske afsnit. 
Det første og mindste behandler den dan
ske u-landshjælp i 1950’erne og leder op 
til de to centrale afsnit om den bilaterale 
danske bistand: perioden 1961-77 be
nævnt pionertiden og stabiliseringsperio
den efter den beskæmmende opinions
undersøgelse fra april 1966 om dansk u- 
landshjælp og frem til lovrevisionen i 
1971.

Interessen samler sig især om at klar
lægge de faktorer, der betingede et bila
teralt hjælpeprogram, men naturligt nok 
også om en vurdering af samspillet mel
lem staten og de forskellige organisa
tioner og grupper i samfundet, som hav
de interesse for u-landsproblematikken. 
Det er forfatterens opfattelse, at den dan
ske bistand -  både den multilaterale (via 
FN) og den bilaterale, skal ses i en inter
national sammenhæng: »presset« udefra, 
navnlig fra USA, var en særdeles afgø
rende betingelse for den danske rege
rings offervilje.

Ved valget af den bilaterale bistands
form i begyndelsen af 1960’erne spillede 
dog andre forhold ind; først og fremmest 
dette, at et bilateralt program kunne sam
le mere forståelse og støtte i den danske 
offentlighed end den mere anonyme 
hjælp gennem de internationale orga
nisationer; men også hensynet til et nor
disk samarbejde, betalingsbalancen og 
ønsket om at skabe landet prestige spil
lede ind.

Bogen beskæftiger sig i det hele taget 
indgående med den offentlige opinion, og 
den omfattende debat refereres med en 
sådan detailrigdom, at det til tider virker 
både noget trættende og uoverskueligt. 
Af særlig interesse i denne forbindelse er 
forfatterens påpegning af de statslige 
forsøg på i begyndelsen af 1960’erne at 
anslå moralske og filantropiske strenge 
over for befolkningen; disse bestræbelser 
står i stærk kontrast til argumentationen 
over for såvel Folketing som erhvervs
organisationer, her blev ulandsbistan
den først og fremmest fremstillet som en 
investering og et værn mod kommunis
men!

Men Klaus Jørgensens bog er mere 
end »blot« en studie i dansk ulandspoli
tik, dens redelige gengivelse af den til ti
der ganske voldsomme offentlige debat 
tegner et billede af det danske samfund i 
1960’erne; så mange berøringsflader har 
u-landsspørgsmålet med andre sider af 
samfundslivet, og der er næsten ingen 
grænser for, hvilke emner og argu
menter, der herfra kan bringes ind i de
batten.

Det er en særdeles læseværdig, 
velargumenteret og vedkommende bog; 
så meget mere beklageligt er det, at der 
ved dens forelæggelse for en bredere læ
serkreds (bogen er identisk med en licen
tiatafhandling ved Odense Universitet) 
ikke er gjort mere for at sikre, at den kan 
læses af mange med størst muligt ud
bytte. I teksten vrimler det med for
kortelser, de fleste er ganske vist opløst 
første gang, de optræder, men derefter er 
det op til læserens hukommelse eller 
notater; en oversigt over de anvendte 
forkortelser ville have været en stor 
hjælp. Endnu mere føleligt er dog savnet 
af et personregister, et sådant ville have 
lettet tilegnelsen af stoffet og en senere 
brug af bogens oplysninger betydeligt. 
Noteapparatet er meget omfattende og 
særdeles brugbart, men en kritisk gen
nemgang, der ville have fjernet en række
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kuriøse og irrelevante oplysninger og ret
tet op på enkelte fejl og udeladelser, hav
de været ønskelig. Endelig forekommer 
det uhensigtsmæssigt at anbringe de me
get væsentlige betragtninger over 
problemstilling og kildemateriale m.m. i 
et appendiks bag i bogen, som kun de 
færreste læsere vil nå frem til trods hen
visning fra indledningen.

Bogen afsluttes med et engelsk re
sumé, der trods et par graverende fejl er 
godt og dækkende og således i nogen 
grad afhjælper det forhold, at bogen ik
ke indeholder noget egentligt konklu
sionsafsnit.

P. C. Willemoes Jørgensen

Mogens Faber og Thorny Fisker:
Ungdomsoprøret i Danmark 1965—
1973 -  en litteraturorientering. (Dan
marks Biblioteksskole, 1976). 88 s.

Danmarks Biblioteksskole udgiver un
der navnet Studier fra Danmarks Biblio
teksskole en række af de specialer, der 
skrives på skolen. Emnerne er vidt for
skellige; flere bøger i serien har tilknyt
ning til historie (f.eks. om renaissancen, 
om danske læsebøger 1900-1959). Bø
gerne er som hovedregel bibliografier, 
hvoraf nogle er annoterede; dette gælder 
også ovennævnte, der indgår som se
riens bind 22.

Ungdomsoprøret er naturligvis svært 
at afgrænse. Her er medtaget litteratur i 
hovedgrupperne filosofi, venstrefreudia- 
nisme, Vietnam, revolutionære bevæ
gelser i den tredje verden, studenteroprø
ret (meget lidt), venstreoppositionen, 
kvindernes oprør og kollektiverne og 
stofoprøret. Hver gruppe indledes med en 
kort historisk beskrivelse af den pågæl
dende bevægelse, som derefter følges af 
lidt fyldigere gennemgang af nogle ho
vedværker og afsluttes med ukommen- 
terede bogtitler.

En del er med, som nok er mere 
almenpolitisk, og der savnes til gengæld

emner som film, musik (»Der gror ikke 
mos på en rullesten« er dog med under 
stofoprøret!) og anden æstetik; men der 
er måske ikke noget uden for tidsskrift
litteraturen? I det hele omfatter biblio
grafien kun selvstændige bøger; dette er 
naturligvis en rimelig arbejdsafgræns- 
ning, men en tidsskriftsfortegnelse kunne 
nok have været rimelig. Afgørende er 
imidlertid, at bogen vil være et særdeles 
nyttigt hjælpemiddel i studiet af perio
dens politiske og kulturelle historie.

Vagn Dybdahl

Jørgen Viemose: Dansk kolonipolitik i
Grønland. (Demos, 1977). 187 s.

I 1976 forelå et arbejdspapir: Grønlands 
politiske historie -  en skitse, på Arki
tektskolen i Århus, afdelingen for fysisk 
og økonomisk planlægning, skrevet af 
Jørgen Viemose. Det blev præsenteret 
som et forarbejde til en skolebog om 
Grønlands administration (s. 5). Det er 
måske denne, der foreligger her, i hvert 
fald rummer den også arbejdspapirets 
indhold og har dertil en del udvidelser, 
især af udviklingen i 1970’ernes midte.

Hovedstrukturen udgøres af en kort
fattet, men fortrinlig fremstilling af den 
politisk-administrative struktur i Grøn
landsadministrationen fra den første 
begyndelse til 1976. De danske og grøn
landske organers kompetence og indbyr
des relationer beskrives klart og over
skueligt, rigt illustreret ved instruktive 
skitser. Fremstillingen hviler solidt på de 
derom udgivne betænkninger, love og 
anordninger. Den er yderst nyttig som en 
introduktion til en beskæftigelse med 
Grønlandspolitikken.

Udover at fremlægge denne struktur 
har Viemose også villet forklare. Derfor 
opsøger han strukturændringernes for
historie i samtidige debatindlæg og be
tænkninger og ridser nogle få streger af 
den samtidige politiske situation op ved
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hjælp af den gængse Grønlandslit
teratur. Arbejdet hermed fremlægges 
som baggrundsmateriale -  ikke som en 
afsluttet analyse. Det hedder s. 160 
»Hvor der under arbejdet med fremstil
lingen . . .  har tegnet sig mulige forkla
ringer på det skete, har jeg dog ikke holdt 
disse for mig selv«. Det, der har tegnet 
sig for Viemose, er den maksimale, 
økonomiske udnyttelse af kolonien. Do
kumentationen udgøres af lange stykker 
af hel- og halvofficielle aktstykker (næ
sten halvdelen af bogen er illustrationer 
og citater), hvor de kan vise noget så
dant, og mange sjældent citerede steder i 
den eksisterende Grønlandslitteratur er 
gravet frem. Nogle mere citerede steder 
er til gengæld overset.

Den økonomiske udnyttelse forud
sættes at være kapitalens behov, men da 
en analyse af dansk kapital i perioden 
mangler, har det ikke kunnet dokumen
teres. Mens der således holdes godt fast i, 
at danskerne kom til og blev i Grønland 
for at søge fordele, er fordelenes art må
ske ikke så overbevisende fremstillet.

Et afsluttende kapitel karakteriserer de 
nuværende politiske, økonomiske, socia
le og ideologiske fremtrædelsesformer i 
Grønland.

Det er fuldt forståeligt, at fuldstændig 
beherskelse af en så lang periodes kilder 
og litteratur ikke har været til stede, 
hvorfor en del konkrete fejl har sneget sig 
ind, hvorfor den som håndbog, udover til 
administrationsstrukturen, ikke er helt 
troværdig. Nogle få skal omtales her for 
at spare læserne kontrolopslag af dem.

Ikke alle »rene« grønlændere i Hol
steinsborg døde af koppeepidemi i 1802 
(s. 8), men 89 pct., heriblandt flere »blan
dinger« (Finn Gad:‘Fire detailkomplek
ser i Grønlands historie 1782-1808, 
1974 s. 83). Hvorvidt den norske konge i 
1261 forpligtede sig til at opretholde for
bindelsen til Grønland, som hævdet s. 15, 
vides ikke (Finn Gad: Grønlands Hi
storie I s. 150).

To private danske købmænd fik ikke 
handelen overladt i et afgrænset område 
1834 ved at forpagte et udsted (s. 44). De 
fik privilegium på fangst af hvaler, sæler 
og fisk, men udtrykkeligt ikke handel, 
som noten (et citat fra Trap, Grønland s. 
485) også har det. Den mere fuldstændi
ge historie findes i P. P. Sveistrup og 
Sune Dalgaard: Det Danske Styre af 
Grønland 1825-50, 1945 s. 232-48.

De to FN-embedsmænd, der i 1950 
besøgte Grønland, var ikke russere (note 
106), hvad belæget: Finn Petersen, Grøn
landssagens behandling i FN 1946-54, 
(1975) da heller ikke hævder. Det dreje
de sig om Wilfred Benson, der var eng
lænder, og Victor Hoo, der var kineser 
fra Formosa (Who is Who in U. N.). 
Grønlands Landsråd vedtog ikke en re
solution om, at grønlænderne havde ud
øvet deres selvbestemmelsesret ved 
grundlovsændringen i 1953 (s. 77). Som 
belæget (Finn Petersen s. 36) har det, var 
det blot Lannungs ønske.

Trods de anførte indvendinger vil 
Viemoses fremstilling være anvendelig, 
hvor Grønland som emne tages op i 
gymnasier, seminarier og universiteter. 
Dens svagheder vil en trænet historiker 
kunne korrigere for, og dens synspunkt i 
kontrast til den traditionelle, idealise
rende Grønlandslitteratur vil kunne frem
provokere en frugtbar debat.

Axel Kjær Sørensen

Einar Lund Jensen: Grønland og EF. 
(Kragestedet, 1977). 118 s.

Ved den første folkeafstemning i Grøn
land overhovedet sagde vælgerne som 
bekendt nej til at komme i EF. På grund 
af rigsfællesskabet med Danmark kom 
Grønland med alligevel. Ved at under
søge EF-debatten i Grønland i 1972 me
ner forfatteren at have fundet, at den ik
ke blot satte klarere skel mellem de poli
tiske grupperinger i Grønland, men også
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radikaliserede de grønlandske poli
tiske ønsker, konkret ønsket om et hjem
mestyre. Den konklusion nås ved at vise, 
at den første forelæggelse af spørgsmålet 
for landsrådet i 1967 ikke vakte nogen 
videre debat, men blot blev taget til ef
terretning (s. 30f.), og i efteråret 1971 tog 
Landsrådet også blot de for Grønland 
opnåede særordninger til efterretning, 
dog ønskedes særordningerne perma
nent, ikke som aftalt tidsbestemt. Der
efter satte vægringen ind. Moses Olsen 
sagde i december 1971 i Folketinget, at 
Grønland jo kunne stemme anderledes 
end Danmark, og han ønskede derfor en 
separat afstemning. Det afviste grøn
landsminister Knud Hertling (selv grøn
lænder). Også landsrådets ønske i for
året 1972 om at måtte have en senere af
stemningsdato end Danmark blev afvist. 
Forudsætning for sådanne ønsker var et 
selvstyre som Færøerne, hed det (s. 
35-38).

En vægring mod EF-fællesskabets evt. 
kommende forpligtelser var det også, at 
landsrådet samme forår vedtog ønsket 
om en 50-sømiles grønlandsk fiskeri
grænse (s. 66). Endelig blev fronterne helt 
klart trukket op i september 1972, hvor 
landsrådet stemte om EF, 12 imod og 4 
for (s. 67). En holdning, som folkeaf
stemningen den 2. oktober bekræftede, 
70 pct. imod og 30 pct. for (s. 70).

Forfatteren har dog ikke kun inter
esseret sig for landsrådets holdning. Alt 
tænkeligt materiale, herunder film og de 
grønlandske lokalblade, er endevendt for 
at give et billede af debattens struktur og 
indhold. Forfatteren er selv klar over, at 
dette materiale kun giver en del af debat
ten, idet offentlige møder og radioudsen
delser, hvor det meste foregik, ikke har 
kunnet undersøges (s. 51). På den bag
grund finder forfatteren en kort og lidet 
intensiv oplysningskampagne og debat, 
hvis indhold ikke rigtig kan bruges til at 
påvise nogen radikalisering. Sammen
hængen med hjemmestyreforhandlin

gerne etableres ved at vise, at lands
rådet, også i september 1972, enstem
migt anmodede om at få et udvalg ned
sat herom (s. 78).

Knud Hertling hævdede for øvrigt, at 
han selv i sommeren 1972 havde »be
stilt« en sådan anmodning fra landsrå
det (s. 77). Det centrale er vel, at anmod
ningen og landsrådets EF-afstemning 
kom inden folkeafstemningen og kunne 
bekræfte en folkelig opbakning bag mod
standen mod EF; politikerne havde altså 
vejret stemningen.

Der er grund til afslutningsvis at frem
hæve den grundige og kompetente ma
terialegennemgang, der viser forfatterens 
gode evner i præcision og karakteristik. 
Et skudsmål, som også blev givet ar
bejdet, da det var indleveret til Historisk 
Institut i Århus som speciale i historie.

Axel Kjær Sørensen

K ristof Glamann: Carlsbergfondet,
(Rhodos, 1976). 207 s.

I anledning af Carlsbergfondets hundred
års jubilæum er udgivet denne bog, der 
ikke er noget opkog på de foregående 
jubilæumsbøger, men et selvstændigt 
værk. Set fra et mere alment, historisk 
synspunkt har den navnlig sin værdi i 
gode og klare redegørelser for samspillet 
med Tuborg gennem tiderne; her 
fremlægges nyt om forholdet mellem to 
af dansk erhvervslivs giganter; med i dis
se afsnit er også nye bidrag til karakteri
stik af J. C. Jacobsen og Carl Jacobsen, 
byggende på nyt kildestof.

Andre afsnit giver rids af udviklingen 
inden for fondets institutioner: Carls
berg Laboratoriet, Det biologiske In
stitut og Frederiksborgmuseet. Et særligt 
kapitel er naturligvis viet den alminde
lige fondsvirksomhed, der redegør for 
bevillingernes karakter (apparatur, 
publikationer, ekspeditioner m.m.) og de
res faglige sigte, ligesom også bevillings-
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principperne omtales, alt i en ramme af 
de vekslende kår for dansk videnskab. 
Bogen slutter med statistiske tabeller; et 
register havde nok også været på sin 
plads.

Vagn Dybdahl

Ellen Marie Helver, Gitte Rosenø & 
Steffen Høgh: Litteratur om Gen
tofte Kommune. (Gentofte Kommu
nebibliotek, 1976). 473 s.

Gentofte som hjemsted for en række per
soner, der ned gennem tiden har indtaget 
en fremtrædende plads i dansk historie 
giver en lokalbibliografi som denne en 
særlig interesse. Til dette kommer yderli
gere, at der uden tvivl i historieforsk
ningen, navnlig socialhistorien, vil være 
stigende behov for at følge udviklingen 
på lokalt plan. Alene det sidste giver 
fyldige lokalbibliografier deres særlige 
værdi. I begge de nævnte henseender 
rummer Gentofte-bibliografien et stort og 
ellers i mange tilfælde skjult stof; særlig 
værdifuld er henvisningerne til afsnit i 
større bøger, ofte om andre emner end li
ge Gentofte. Det er beklageligt, at biblio
grafien -  som de fleste andre danske -  
ikke medtager skønlitteraturen.

Vagn Dybdahl

Henrik Fangel: Haderslev bys historie, 
1800-1945, 1. (Udgivet af Haderslev 
Bank, 1975). 574 s.

Med Henrik Fangels vægtige bind om 
Haderslev bys historie i årene 
1800-1870, det første af to bind om by
ens historie i tidsrummet mellem 1800 og 
1945, foreligger på flere punkter noget 
nyt inden for dansk byhistorie. I væ
sentlig højere grad end i tidligere ar
bejder er det den almindelige brede be
folkning og dens levevilkår, der er 
fremstillingens emne.

Dette fremgår klart af en sammenlig
ning med de øvrige større byhistoriske 
fremstillinger fra den seneste snes år. 
Ikke færre end tolv andre byer har i dis
se år fået fremlagt mere samlede skil
dringer af deres historie, nemlig Kø
benhavn, Svaneke, Rudkøbing, de tre 
fynske byer Fåborg, Svendborg og Ny
borg, de to nordjyske byer Frede
rikshavn og Sæby, Lemvig og de tre søn
derjyske Flensborg, Sønderborg og 
Åbenrå.

Disse byhistorier er vidt forskellige i 
form og interesseområder, men visse 
træk er fælles for de fleste. Det gælder 
her for de danske byhistorier som for de 
udenlandske, at man ser et utal af te
maer, emner og synspunkter. De optræ
der i flere af byhistorierne i en mere eller 
mindre tilfældig blanding, fordi der 
mangler et hovedsynspunkt, fordi 
fremstillingen har mange forfattere og 
ikke er arbejdet sammen, eller fordi den 
er styret af tilfældigt bevaret, eventuelt 
lettilgængeligt, kildemateriale eller tilfæl
dig tidligere litteratur. Fremstillingerne 
kan dermed få et tilfældigt, usam
menhængende, brudstykkeagtigt og alt 
for lokaltbestemt præg. Der gøres ikke 
noget forsøg på at se bysamfundet som 
en helhed, hvor erhvervsforhold, produk
tion og omsætning er afgørende for by
ens liv og dens økonomiske og sociale 
forhold.

Som helhed dominerer vel i fremstil
lingerne de kommunale forhold og er
hvervslivet, idet disse områder omfatter 
henholdsvis ca. 31 og 16 pct. af stoffet; 
til de kommunale forhold regnes her by
styret, embedsmænd, skoler, sundheds
væsen, byens indtægter og udgifter, ga
der og veje, kommunale værker, havn 
m.m. Disse områder er centrale i byens 
og bysamfundets historie; alligevel udgør 
de tilsammen mindre end halvdelen af 
fremstillingerne, idet skildringer af begi
venheder, herunder ikke mindst krige, og 
kirken, politiske forhold og fysiske for-
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hold som byens placering, område m.m. 
indtager en ikke ubetydelig plads, først
nævnte emnekreds ca. 14 pct., de tre 
øvrige hver ca. 6-7 pct. Yderligere ca. 12 
pct. udgøres af skildringer af dagblade, 
jernbaner, post- og telegrafvæsen, daglig
liv, personer og slægter, kunst og littera
tur m.m. Tilbage til vigtige områder som 
befolkningen og økonomiske og sociale 
forhold bliver blot ca. 7 pct. af stoffet i 
byhistorierne.

En forklaring på dette forhold må væ
re en traditionel opfattelse af begi
venhedshistorie, institutioner og kendte 
personligheder som det væsentlige i 
historien og tillige som det umiddelbart 
mest spændende og interessante, en 
opfattelse, der næppe holder. Som også 
Henrik Fangels bog viser, kan kvantita
tive tilgangsvinkler til socialhistorien 
skærpe appellen i fremstillingen; under
liggende analyser og fortolkninger pla
cerer enkeltelementerne og enkeltfæno
menerne i deres sammenhæng og kan 
gøre fremstilling og beskrivelse klarere og 
mere engagerende.

I flere af byhistorierne ser man skif
tende synsvinkler, institutioner, er
hvervsspektrum, begivenheder, topo
grafi osv. Synsvinklen er dog oftest admi
nistrationens og institutionernes; det er 
ikke bybefolkningens og bysamfundets 
historie, der skildres, men administra
tionen, embedsmændene og styrelses
organerne, og institutionerne, kirken, 
skolen, havnen, de kommunale værker 
osv. Befolkningen, dens arbejds- og le
vevilkår, den økonomiske udvikling og de 
sociale forhold forsømmes i almin
delighed.

Her er det, Henrik Fangels bog, sam
men med bøgerne om Flensborg, Kø
benhavn og Frederikshavn, udgør en 
værdifuld undtagelse. Man får her en 
udførlig fremstilling af de grundlæg
gende befolkningsforhold, af de økono
miske og sociale forhold, herunder en af 
de bedste og mest dækkende redegørel

ser for erhvervslivet og dets forhold, ikke 
som i de fleste af de øvrige byhistorier 
mere eller mindre tilfældige skildringer af 
de mest maleriske håndværk og lig
nende.

I en længere indledning giver Henrik 
Fangel nogle hovedtræk af udviklingen i 
befolkningsforholdene, byens sociale og 
økonomiske struktur, dens geografiske 
område og udstrækning og dens styre; 
derefter følger i to hovedafsnit, omfat
tende årene 1800-35 og 1835-70, den 
egentlige skildring, der først gør status 
over de økonomiske og sociale kår i by
en omkring år 1800 og derefter følger 
udviklingen, den økonomiske og sociale 
udvikling, forandringerne inden for sko
len, kirken og sproget og udviklingen i de 
nationale og politiske forhold, idet også 
sidstnævnte naturligt kommer til at spille 
en væsentlig rolle og på en prisværdig 
måde ses på baggrund af økonomiske og 
sociale forskelle i befolkningen.

Haderslev bys historie i årene 
1800-70 ses altså i Henrik Fangels bog 
væsentligst ud fra økonomiske og so
ciale forhold med udgangspunkt i befolk
ningsforholdene, erhvervslivet og de so
ciale klasser. Dog findes endnu rester af 
den ældre, institutionsbestemte skildring, 
således når f.eks. havnen og kirken ses 
som isolerede, selvstændige størrelser, 
hvis forhold behandles for deres egen 
skyld og ikke som led i en helhed. Bogen 
er som helhed imidlertid i høj grad et ud
tryk for de muligheder, der ligger i at 
benytte en helhedsbetragtning ved ana
lyser og skildring af en bys befolknings- 
og erhvervsforhold, herunder befolk
nings- og erhvervsstrukturen og er
hvervsvirksomhedernes og boligernes 
lokalisering.

Det bør i øvrigt fremhæves, at Henrik 
Fangels bog har kunnet fremkomme tak
ket være Privatbankens fond, der har stil
let et stort beløb til rådighed til udgi
velsen i anledning af hundredåret for Ha
derslev Banks start i oktober 1975. Det
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er værdifuldt, at et så vægtigt værk kan 
fremkomme på denne måde.

Ole Degn

Lars H. Schubert og Johann Runge 
(red.): Barn og ung i Flensborg 
1920-1945. Af Wilhelm Iversen, Ruth 
Ramsing, Lars H. Schubert, Annelise 
Johannsen, Ingrid Nørgaard, Hans 
Paulsen, Bent Noack, Helmut Leck- 
band og Karin Johannsen. (Udgivet af 
Studieafdelingen ved Dansk Central
bibliotek for Sydslesvig, Flensborg 
1977). 335 s., ill.

I 1972 udgav Studieafdelingen ved det 
danske centralbibliotek i Flensborg det 
første bind med flensborgske erin
dringsbidrag »Barn i Flensborg 1890— 
1920«, og denne bogs velfortjente suc
ces har ansporet til udgivelsen af en fort
sættelse koncentreret om mellemkrigsti
den. Med grænsedragningen i 1920 ske
te afgørende ændringer i vilkårene for 
den sydslesvigske danskhed, der havde 
sit tyngdepunkt i Flensborg. Disse 
ændringer illustreres også i denne bog, 
hvor flere af bidragene indeholder stof fra 
tiden før 1920. Interessant i denne hen
seende er bogens første bidrag af Wil
helm Iversen, der er født i 1903. Det 
fortæller om en opvækst i et hånd
værkermiljø uden stærkt nationalt præg, 
hvor man tværtimod levede i en hver
dag, der var tilpasset de tyske omgi
velser sprogligt og kulturelt, for det var 
kun i snævre kredse i Flensborg på denne 
tid, at danskheden var tilstrækkelig selv
bevidst og økonomisk uafhængig til at 
markere et klart nationalt ståsted til 
daglig. Tilsyneladende var det først, da 
Iversens forældre i afstemningstiden hej
ste Dannebrog, at han blev klar over, 
hvorledes hjemmet opfattede sit tilhørs
forhold.

I det hele taget betød afstemningsti
den en overordentlig stærk polarisering

af forholdet mellem de to nationaliteter i 
byen, og dette modsætningsforhold le
vede videre med fuld styrke efter 1920. 
Flensborg var nu blevet afskåret fra den 
tidligere så intense forbindelse med det 
overvejende dansksindede Nordslesvig, 
hvilket føltes som et slag for danskheden 
i byen; men til gengæld blev der sikret 
mindretallet ret til en selvstændig kultu
rel tilværelse i langt højere grad, end det 
havde været muligt før 1920. Det betød 
oprettelsen af et dansk skolevæsen og 
bedre betingelser for et dansk menig
heds- og foreningsliv. Den danske skoles, 
særlig Duborg-Skolens, store betydning 
fremgår i de fleste af bogens bidrag, og 
også det blomstrende danske forenings
livs store indflydelse på de unge og deres 
sammenhold fremtræder klart. Ligeledes 
er det tydeligt, hvilken betydning forbin
delserne til Danmark har haft bl.a. i form 
af ferieophold i danske hjem og ophold 
på danske højskoler.

Bogen giver også et godt indtryk af 
den stærke isolation, danskheden i Flens
borg befandt sig i i fjendtligtsindede 
omgivelser, særlig efter den nazistiske 
magtovertagelse i 1933. Det nazistiske 
regimes officielle holdning over for min
dretallet var relativt tilfredsstillende; men 
i det skjulte foregik en snigende og stærk 
national forfølgelse, der med størst virk
ning kunne sættes ind over for den store 
mindrebemidlede del af de dansk
sindede. I 1938 var Den slesvigske For
enings medlemstal i Flensborg således 
faldet til 2.760 mod 3.407 i 1932. Bort
set fra i et enkelt bidrag, for øvrigt bo
gens bedste, nemlig Helmut Leckbands, 
er dette forhold dog ikke belyst særlig 
grelt. I almindelighed har forfatterne en 
tilbøjelighed til særlig at skildre det posi
tive fra deres tilværelse som danske. 
Heller ikke forfatternes forhold til det na
tionale skildres altid særlig direkte; men 
flere af dem var fra nationalt blandede fa
milier, og man aner, at vejen til danskhe
den ofte var ganske indviklet og men-
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neskeligt kompliceret. Men at det danske 
havde sin særlige tiltrækningskraft som 
et menneskeligt og demokratisk alter
nativ til de autoritære og militaristiske 
omgivelser, bliver klart. Når nazitidens 
betydning som en vigtig forudsætning for 
den store danske fremgang i Sydslesvig 
efter 1945 ikke fremgår i sin fulde styrke 
i bogen, skyldes det nok også delvis, at 
ingen af bidragene, bortset fra det sidste, 
går længere end til 1939. Men i et føl
gende bind om tiden efter 1945 og dens 
umiddelbare forudsætninger, vil der sik
kert blive rådet bod herpå. Det sidste bi
drag, Karin Johannsens, adskiller sig 
kronologisk fra de øvrige ved at handle 
om tiden 1939-49 og også stilistisk ved 
at være en digterisk selvbiografi. Dig
tene med titlen Sindelag, der også er 
udgivet som en selvstændig publikation, 
får deres særlige værdi ved at blive læst i 
sammenhæng med bogens øvrige bidrag, 
hvor mange af forudsætningerne gives, 
og den digteriske form har inspireret til 
ofte meget prægnant at formulere de pri
vate føle/ser, som forfatterne til prosa- 
bidragene undertiden forekommer lidt 
undselige ved at give direkte udtryk.

Ligesom sin forgænger er denne bog 
rigt illustreret, omend overvejende med 
personalhistorisk sigte. Der måtte ellers 
have været mulighed for i endnu højere 
grad end i det foregående bind at skaffe 
et billedmateriale, der også gav et ind
tryk af byens udseende og miljø, og lige
som i bind 1 at skrive nogle mere udfør
lige og sigende billedtekster.

En stor del af bidragene i bogen appel
lerer måske nok bedst til læsere i Syd
slesvig, der selv har oplevet tiden og ken
der baggrunden godt. Men da en bog af 
denne type også i høj grad har sin mis
sion over for mere forudsætningsløse læ
sere, kunne den med fordel være for
synet med en lille indledning, der nærme
re redegjorde for mindretallets livsbetin
gelser i Weimartiden og under nazidik
taturet. Noget af dette stof er ganske vist

forsøgt samlet i en delvis kommenteret 
tidstavle på to sider og i et ret tilfældigt 
og kortfattet noteapparat; men det er 
næppe tilstrækkeligt til, at yngre læsere 
uden særlige forudsætninger vil få det 
fulde udbytte af de ret forskelligartede 
bidrag, der ellers både menneskeligt og 
socialt spænder så vidt. Alligevel er der 
dog ingen tvivl om, at denne erindrings
bog både for folk i landsdelen og i Dan
mark i øvrigt vil give et vigtigt bidrag til 
forståelsen af det nuværende danske min
dretals udviklingshistorie.

Dorrit Andersen

Povl Eller: Borgerne og billedkunsten 
på Christian den Fjerdes tid. Uddrag 
a f Helsingørs skifteprotokoller 
1621-60. (Frederiksborg Amts histo
riske Samfund, 1975). 185 s., 98 ill., 
55,00 kr.

Det var Høyens opfattelse, at det først 
var i 1800-tallet, at billedkunsten for
ankredes i bredere »folkelige« lag. Først 
med Hans Werners beskedne undersø
gelse i 1930 af borgerskabets forhold til 
kunsten i 1600-tallet og Jørgen Sthyrs 
»Dansk grafik« fra 40’erne problemati
seres denne opfattelse; de satte 
forankringstidspunktet til o. 1700. Det er 
Povl Ellers fortjeneste at kunne påpege 
første halvdel af 1600-tallet som den 
fase, hvor billedkunsten »nåede ud til fol
ket« eller mere præcist: indgik i interiør- 
udformningen hos et bymæssigt små
borgerskab.

Forfatteren dokumenterer dette gen
nem en punktundersøgelse af alle døds
boer i Helsingør i årtierne op til enevæl
dens indførelse. Bogens sidste halvdel 
udgøres af en tematisk struktureret opgø
relse af de i skifteprotokollerne opførte 
billeder samt en fortegnelse af de boer i 
Helsingør, som indeholder billeder. I den 
første halvdel, »Kunsten og folket«, er 
den egentlige analyse af materialet. Her
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behandles bl.a. malerierne og kobber
stikkene som møbler, som værdigen
stande, ligesom også den brede sam
mensætning af billedejerne samt enkelte 
større samlere gennemgås. Bogens styrke 
ligger i det omfattende kildestudie, der
imod savnes egentlige billedanalyser af 
ideologier, som billederne har reflekteret 
og formidlet.

Lars Dybdahl

bygherrer først og fremmest var enevæl
dens embedsmænd, er hovedparten af 
landstederne opført af de store han
delskapitalister i begyndelsen af det 19. 
århundrede. Dette forhold og i det hele 
taget en mere dybtgående integrering af 
emnet i samfundsudviklingen kunne ha
ve været prioriteret højere i de indled
ningsafsnit, der er for hver bygnings
kategori.

Lars Dybdahl

Sys Hartm ann: 50 palæer og land
steder. (Gyldendal, 1976). 174 s., 241 
ill.

Sys Hartmanns håndbog indgår som tre
die udgivelse i Gyldendals serie om dan
ske monumenter, hvor de to hidtil ud
komne er »400 danske landsbykirker« og 
»148 danske bykirker«. At bogen er ble
vet særdeles vellykket som håndbog, 
skyldes selvfølgelig primært, at stoffet er 
kompetent behandlet i velskrevne artik
ler og et godt og varieret illustrationsma
teriale; men hertil kommer også, at em
nets knaphed på monumenter har været 
en gunstig ramme. Den har muliggjort 
mere grundige behandlinger af de en
kelte emner, end betingelserne for op
slagsværker og kunstførere af denne ka
rakter oftest sætter. I stedet for lapida- 
risk affattede og ikke sjældent forholds
vis intetsigende småartikler har det her 
været muligt at give artiklerne den ønsk
værdige bredde i fremstillingen, og Sys 
Hartmann har gjort det, uden at be
skrivelserne af ejerne, beboerne og det 
liv, der er foregået på landstederne og i 
palæerne, er blevet rent anekdotisk.

De behandlede palæer er udelukkende 
københavnske, mens landstederne alle er 
beliggende i hovedstadens omegn, og 
som det også anføres i forordet, har det 
sin forklaring i det forhold, »at byg
herrerne oftest måtte opholde sig i nær
heden af kongemagt og regering i det 18. 
og 19. århundrede«. Mens palæernes

Emma Salling: Kunstakademiets guld
medalje konkurrencer 1755-1857. 
(Skrifter udgivet af Kunstakademiets 
Bibliotek, 1975). 127 s., 37 ill.

Emma Sallings arbejde er et udførligt in
deks over Akademiets »konkurser« fra 
1755 til 1857 og besvarelserne, der sat
sede på den store guldmedalje som den 
belønning, der berettigede til det største 
rejsestipendium, var det første trin til 
akademiforsamlingen og i det hele taget 
det blå stempel, der kunne kvalificere til 
en eksistens som kunstproducent, gøre 
»eleven« til »artist«, det være sig som 
maler, billedhugger, arkitekt eller kob
berstikker. Sallings kronologiske og kom
plette opregning af de stillede opgaver og 
besvarelser på grundlag af Akademiets 
dagbøger kan først og fremmest have 
funktion som en vigtig indgangsnøgle for 
kunsthistorisk forskning inden for den 
omhandlede periode.

Publikationens anden del er en læn
gere indledning til emnet. Heri behandles 
uddannelsen før guldmedaljekonkursen, 
udviklingen i selve guldmedaljekon
kursen, hvor bl.a. gennemgås emnerne og 
proceduren for udarbejdelsen af opgave
besvarelsen og dens bedømmelse, lige
som Salling også gør status over de be
varede præmiestykker. Hvad man må 
savne i publikationen, er en egentlig ana
lytisk tilgang, der ser problematikken 
som samfundsmæssig og ikke som et
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isoleret akademihistorisk forløb, uden 
sammenhæng med faserne i borgerska
bets historie og den liberalistiske stats 
etablering. Kritikken af guldmedalje- 
konkurrencen ved Akademiets reor
ganisering i 1857 og i det hele taget 
konkursernes friere former og svindende 
funktion kan kun forklares inden for 
denne historiske proces, som temaerne 
og besvarelserne selv under forskellige 
former har reflekteret i ideologiske gen
svar.

Lars Dybdahl

Klaus Meedom: Fra Odins klædeskab 
til Kirstens skønne klude. En billed
bog om dansk brugskunst gennem 100 
år. (Arkitektens Forlag, 1976) 126 s., 
278 ill.

Bogen er udgivet af Skolen for Brugs
kunst, og i forordet anfører Esbjørn 
Hiort udgangspunktet for bogens tilbli
velse: Tegneskolen for Kvinder, der var 
den første af de skoler, der i dag er sam
mensluttet i Skolen for Brugskunst, og 
som oprettedes i 1876 af Dansk Kvinde
samfund med det formål at erhvervs- 
kvalificere kvinder i forhold til indu
strien. De 100 år er markeret i den kalen- 
deragtige tilrettelæggelse, hvor der for de 
enkelte år, der successivt følger opsla
gene, er opsat tidshistoriske billeder, 
knyttet til emnets historie: møbler og in
teriører, bestik og keramik, lamper og 
klædedragter, portrætter og udstillings
bygninger. Billedudvalget er meget 
repræsentativt for udviklingen, mens den 
oversigtsprægede tekst er ujævn -  gode 
kritiske ansatser og karakteristikker, men 
samtidig også en manglende ’opstram
ning’ af problematikkerne.

Lars Dybdahl

Lars Friis: Gemmemøbler. (National
museet, 1976). 126 s.

I den sidste generation er der skrevet en 
del om de landlige møbler, men det har 
mere vist, hvor meget der endnu står til
bage, inden man har fået et fast greb om 
stoffet, end det har skabt klarhed. Et
hvert bidrag må derfor modtages med 
glæde, og Lars Friis’ bog, der på 
grundlag af Frilandsmuseets sager skil
drer vore gemmemøblers historie hos 
landbefolkningen, giver et nyt tilskud og 
er desuden en introduktion til et nøjere 
studium af samlingen. Det vigtigste gem
memøbel var kisten. Dens historie i 
middelalderen er næsten ukendt, fordi 
kun nogle få fra senmiddelalderen er 
bevaret, og det ville have været heldigt, 
om kisten fra Odense med bl.a. Valde
mar Atterdags og dronning Helvigs bille
der var blevet reddet. Nu kendes den kun 
fra stik, f.eks. i Rasmus Nyerups 
antikvariske rejse fra 1808, og kan man 
stole på billedet, har den været nordtysk. 
Også Lars Friis må tage sin tilflugt til 
nordtyske eksemplarer, når han skal be
skrive og gengive de ældste kister i 
Frilandsmuseet. Heller ikke renais- 
sancens landlige kister er bevaret i stort 
omfang og har vel i mange egne været 
simple og er blevet slået i stykker, når de 
havde udtjent, ligesom man må regne 
med, at nogle kister fra mere velstående 
befolkningslag senere er endt hos bøn
derne eller andre på landet og derfor ik
ke har været hos dem, da de var nye.

Det er først efter ca. 1700, at der er 
bevaret så meget, at det er muligt at vise 
lighed og forskel. Det er nu de glatte og 
malede møblers tid, og det kan frem
hæves, at forfatteren med rette viser, at 
de danske møblers dekoration ikke står 
tilbage for de andre nordiske landes, som 
det gerne menes. Lars Friis skjuler ikke 
vanskeligheden ved ud fra malingen at 
ordne kisterne efter tidsfølge og sted. Det 
er i øjeblikket vist umuligt, hvis der ikke
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findes påmalede årstal og sikre opgi
velser om, hvorfra kisten er kommet, selv 
om enkelte malere har en så karakteri
stisk stil, at den kan være vejledende. 
Derimod er det lettere at påvise forskel
len mellem de sager, der er udført til et 
landligt miljø og andre. I denne sam
menhæng kan det anføres, at en læder- 
betrukket kiste med beslag af messing, 
som afbildes, hverken er dansk eller euro
pæisk, men hører hjemme i den indiske 
kulturkreds. Et par andre eksemplarer af 
denne type er bevaret i museer uden for 
hovedstaden, men kisten er dog så usæd
vanlig, at den ikke hører hjemme blandt 
de danske gemmemøbler.

Bogen ofrer ikke så megen plads for 
bondens andre møbler som for hans ki
ster, og i den malede dekoration ad
skiller de sig heller ikke fra dem. Det blev 
dragkisten, der optog kappestriden med 
kisten, fordi den var mere praktisk, men 
den var som de andre møbler lånt fra en 
anden stand og blev udført og udstyret 
efter bondens krav. Kun ét møbel synes 
at være særegen for den landlige kultur. 
Det er kisten, der nederst har en skuffe i 
hele møblets bredde, så den danner en 
mellemting mellem kisten og dragkisten, 
men måske hører også denne oprindelig 
hjemme i et højere lag af befolkningen, 
idet C. Nyrop omtaler en »stor Kiste 
med tre Drageskuffer under«, der 1650 
fandtes på Frederiksborg.

Bogen er et eksempel på god kultur
forskning ved sin fremhæven af sam
menhængen mellem møblerne, deres 
funktion og deres omgivelser.

Helge Søgaard

Joachim Weller. Guldsmed i Holste
bro 1754-92. (Holstebro Museum, 
1976). 314 s.

I 1972 erhvervede Holstebro Museum en 
tekande af sølv af Joachim Weller, og det 
gav anledning til en grundig under

søgelse af hans produktion gennem de ar
bejdsår, der er angivet i titlen. Resultatet 
foreligger nu i en statelig bog, til hvilken 
Torben Skov har skrevet forordet, mens 
Rigmor Lillelund har behandlet perso
nalhistorien, Inge Mejer Antonsen stilen, 
Sven Fritz alt det øvrige, for katalogets 
vedkommende med bistand af Torben 
Skov. Det er enestående, at en guldsmed 
i provinsen bliver så grundigt undersøgt, 
og bogen fortjener derfor al op
mærksomhed.

Det er lykkedes at registrere 465 ar
bejder, hvoraf de fleste blev vist på en in
struktiv udstilling, og hvis de var fordelt 
ligeligt over de 38 arbejdsår, der er tale 
om, ville der have været bevaret 12-13 
arbejder fra hvert år; men der må have 
været fremstillet meget mere, som enten 
er gået tabt eller ikke har kunnet opspo
res trods den store umage, som er ofret 
på sagen. Alligevel ser det ud til, at de 
bevarede stykker giver et nogenlunde 
repræsentativt udsnit af den samlede 
produktion, og det er talende, at over 
halvdelen af, hvad der kendes, er skeer. 
Det var det, man siden middelalderen 
især satte pris på at eje i ædelt metal; 
men ikke en gaffel kendes, og Joachim 
Weller har måske ikke fremstillet nogen. 
Lige så betegnende er det, at der er beva
ret mange større og mindre koniske bæg
re, der var så populære for tiden; og af 
kaffe- og tekander, tedåser og sukker
skåle er der samlet så meget, at det kan 
ses, at guldsmeden også har haft de so
cialt højere lag til kunder. Derimod 
mangler bortset fra knapper al slags 
dragtsølv som spænder, kåbehægter o.a., 
som var forholdsvis billigt og vel er ble
vet udført i ikke ringe omfang. Det er 
muligt, at det ikke har været stemplet og 
derfor ikke har kunnet identificeres.

Joachim Weller er født ca. 1724. Det 
vides ikke, hvor han har været i lære, 
men han synes at have været svend hos 
den dygtige guldsmed Knud Brandt i 
Horsens, hvor faget havde en smuk tradi-
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tion. 1754 træffes han i Holstebro, da 
han blev gift med guldsmedeenken Eli
sabeth Lindschou, hvis værksted han vi
dereførte. Han fik en god position i byen 
og nåede socialt at blive eligeret borger. 
Som håndværker hørte han til blandt de 
dygtige, men ikke de fremragende. Den 
skønhed, som præger hans bedste arbej
der, skyldes mere tiden og dens ånd end 
ham selv, og nogen original formsans 
spores ikke. Hans eneste selvstændige 
form synes at være et hovedvandsæg, der 
bærer det fysiologisk mærkelige navn 
haneæg efter en hanekamagtig top. Det 
er ikke vellykket. Ved vurderingen af 
Joachim Wellers produktion må det erin
dres, at han arbejdede i en by med kun 
700 indbyggere og et fattigt opland, og 
under disse betingelser er det forbløf
fende, at han kunne præstere så gode ar
bejder, selv om han må dele æren med 
bestillerne, og begge er fulgt med i de 
skiftende stilformer fra barok over roko
ko til klassicisme. Særskilt må det næv
nes, at han også har udført kisteplader 
med graveret indskrift. Det er arkitekt 
Sven Fritz, der har været opmærksom på 
denne side af de danske guldsmedes ar
bejdsfelt.

Bogen bringer også en oversigt over 
stempler, skifter og uddrag af dem samt 
nogle facsimiler af papirer vedrørende 
guldsmeden. Han søgte ved sin tiltræden 
at blive den eneste guldsmed i byen, og 
det meddeles, at hans ansøgning herom 
blev bevilget. I facsimilet på den modstå
ende side læses imidlertid, at conseillet 
24. april 1755 havde resolveret: »Herved 
er indtet at giøre«. Og det kan vel kun 
betyde et afslag; men denne plet tjener 
kun til at fremhæve de gode sider ved bo
gen. Det er den dybest borende skildring 
af en håndværker i det 18. århundredes 
provins, der findes.

Helge Søgaard

Ellen Andersen: Danske dragter. Mo
den i 1700-årene. (Nationalmuseet, 
1977). 315 s.

Bogen er den første i en serie, som Natio
nalmuseet påtænker at udgive om dan
ske dragter. Når man tager den i hånden 
og gennemblader den, glædes man over, 
hvor smuk den er med sine 115 illustra
tioner, hvoraf 14 er helsider i farver. 
Yderligere er 25 billeder af dragter eller 
dragtdele, som er bevaret til nutiden, 
ledsaget af opmålinger udlagt som snit
mønstre i mål 1:10. De 21 af disse 
opmålinger er med stor dygtighed udført 
af Marianne Rasmussen. Fire er konge
dragter fra Rosenborg, og opmålingerne 
herfra hidrører fra Sigrid Flamand Chri
stensens bog fra 1940: Kongedragterne 
fra 17.-18. Aarhundrede.

De hundrede år er opdelt i tre tids
afsnit, inden for hvilke kvinders og 
mænds dragtdele er gennemgået. End
videre er barnedragter, specielle dragter 
til konfirmation, bryllup, sorg, jagt etc. 
omtalt, ligesom forskelligt personligt til
behør er berørt. Der er tillige sagregister 
og ordforklaringer, dog kun på det, der 
vedrører påklædningen, ikke stofnavne. 
Noter findes efter hvert afsnit og en sam
let bibliografi til slut. 9 sider engelsk re
sumé.

Efter konstateringen af denne udmær
kede inddeling går man til indholdet og 
må komplimentere Ellen Andersen, fordi 
hun er så belæst og har stor viden også 
om udenlandsk litteratur. Bogen bygger 
på denne viden og gør den til en både 
instruktiv og fornøjelig læsning -  også 
for dem, der ellers ikke er specielt dragt- 
interesserede. De, der er det, nikker 
genkendende til mange af citaterne, som 
både Ellen Andersen og andre dragt- 
forskere har brugt før. Her må tilføjes, at 
også meget mere ukendt stof er frem
draget fra litterære kilder. Tillige er 
skiftemateriale benyttet fra Vemmetofte 
Klosters gods, Tryggevælde amt, hof-
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retten i København samt inventarium 
over kronprinsesse Sophie Magdalenas 
garderobe fra 1766. For de mange, som 
ikke har let adgang til hverken litteratu
ren eller arkivmaterialet, ville en samlet 
afskrift af citaterne have været en fordel 
fremover. De kunne have været samlet i 
petit i et afsnit for sig.

Der kan ikke herske tvivl om, at Ellen 
Andersen har søgt på bedste måde at lø
se den opgave, som Nationalmuseet har 
stillet -  at behandle moden i 1700-årene. 
Udgangspunktet har været dragtopmå
lingerne, som i en årrække inden for 
forskningen har været dyrket.

Spørgsmålet er, hvad sigtet med disse 
snitmønstre er? Måske tænker man sig, 
at dragterne i tidens løb vil gå til ved 
almindeligt forfald eller katastrofer. I så 
fald er der en mulighed for at bevare 
kendskabet til dem gennem bøger, der 
spredes og forhåbentlig ikke alle forsvin
der. Denne sikkerhedsforanstaltning 
kunne vel klares ved, at reproduktioner 
af tegningerne blev deponeret eller til
budt f.eks. en række museer og biblio
teker. I en bog som den foreliggende siger 
snitmønstre ikke læserne så forfærdelig 
meget, og de tager unødig megen plads 
op for andet, som man hellere ville vide.

For at holde fast ved de eksisterende, 
daterede dragter, som er opmålt, men 
også gengivet i sort/hvide billeder, så ville 
man have ønsket, at det var dem, der var 
i farver i stedet for malerierne i teksten. 
Endelig er selve stofferne i de dragtdele, 
der både findes på Nationalmuseet og i 
landets øvrige museer i al almindelighed 
stedmoderligt behandlet. I 1934 skrev 
Petra J. Holm i »Den gamle By«s årbog 
om: 18. Aarhundredes Kjolestoffer, og 
siden er emnet på dansk kun undtagel
sesvis behandlet i andre sammenhænge. 
Her havde været mulighed for, om ikke 
andet i detaljebilleder, at vise stofferne i 
farver, så kunne helhedsbillederne for 
den sags skyld godt være forblevet 
sort/hvide. Det har ikke været hensigten

ved bogens disposition at begive sig ud 
på de ret så ubetrådte stier, som stof
ferne og deres tilvirkningssteder er, men 
det ville have været en landvinding.

En anden ting, som på grund af mang
ler i materialet næsten heller ikke er med, 
er rangklasserne uden for adelen. Det er 
et mørkt kapitel, at der vides så lidt om 
de lavere befolkningslags påklædning i 
byerne, men problemet bliver ikke løst, 
hvis man ikke gør noget ved det. Der 
kunne nok samles lidt mere op, hvis man 
bevægede sig længere ud -  også rent 
topografisk. De omsyede silkekjoler og 
andre fragmentariske dragtdele, som er 
spredt rundt om på andre museer, kunne 
formentlig ved en nøjere vurdering og ef
terforskning få det til at lysne lidt.

Som Ellen Andersens bog nu forelig
ger, kan man glæde sig over dens smuk
ke udstyr og letlæselige tekst, som i ud
valg opsat ved dragtmontrerne i Natio
nalmuseet ville være en god støtte for de 
besøgende. En dybtgående undersøgelse 
af 1700årenes stoffer, og hvad de hjem
lige manufakturer har fremstillet af dem 
samt arbejdsprocesser, afsætningsfor
hold, priser m.m. venter på at blive nær
mere behandlet. Det samme gør som 
tidligere nævnt de andre befolkningslags 
tøj. Folks sociale og økonomiske bag
grund er også et vigtigt led. Det ville 
være lykkeligt, om de nævnte opgaver 
måtte blive taget op under styring af In
stitut for europæisk Folkelivsforskning. 
Med etnologernes uddannelse i metodisk 
»pløjning« af uopdyrket land, betragtet 
fra utraditionelle synsvinkler, skulle der 
være rige muligheder for at komme vi
dere. At tøjet og tekstilerne i øvrigt kom
mer til at ses i større sammenhænge vil 
kun være en fordel.

Erna Lorenzen
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Hanne Frøsig Dalgaard: Hedebosy- 
ninger. (Nationalmuseets Working 
Papers 4-4a, 1977).

Afhandlingen består af to hefter på hen
holdsvis 69 og 36 sider, anden del er 
noter, litteraturfortegnelse, forkortelses
liste og resumé på tysk. I første del er 10 
illustrationer, som desværre med den an
vendte reproduktionsform står mørke og 
»uldne«. Dette og det relativt lille antal 
billeder er forfatteren opmærksom på og 
henviser til sin bog: »Hedebo« (Natio
nalmuseets forlag, 1977).

Oprindelig er det foreliggende udar
bejdet som forfatterens speciale ved 
magisterkonferens i 1964 ved Køben
havns Universitet. Kun mindre ændrin
ger er foretaget nu. Det er med glæde, at 
man konstaterer, at flere af disse spe
cialer dels fra det oprindelige Institut for 
materiel Folkekultur, dels fra det senere 
omdannede Institut for europæisk Fol
kekultur ad forskellige kanaler nu bliver 
lettere tilgængeligt for en større læser
kreds. Alting er naturligvis relativt, da 
det inden for specifikke områder altid vil 
være mindre grupper, der netop opsøger 
dette eller hint.

Selve ordet »Hedebosyning« vil imid
lertid fange manges interesse. En del vil 
dog nok i første række med dette navn 
forbinde kniplingssyning med udklip
pede partier af stoffet. Det var den sidste 
af Hedeboegnens hvide syninger, og den 
der senere blev optaget af bybefolk
ningen og kom til at pryde lyseduge samt 
andet boligudstyr i årtierne omkring 
1900. Hanne Frøsig Dalgaard klargør 
imidlertid, at det ikke alene er det, sagen 
drejer sig om. Tværtimod gennemgår 
hun sagligt hele den forudgående rige 
udfoldelse af denne egns syningsteknik
ker -  såvel de hvide på lærred som de 
brogede bænke-, stole- og agehynder for
trinsvis på vadmel. Alt er med, herom er 
der ingen tvivl. Men når der kan opstå 
tvivl om, hvad et ord dækker, havde en

titel som for eksempel: »Syninger fra 
Hedeboegnen« måske nok været bedre. 
Lignende indvendinger kunne der rejses 
mod ord som Amagersyning og Falster- 
syning, men det skal ikke debatteres her.

Dette er kun skønhedspletter i et for 
øvrigt dygtigt udført arbejde. Noteap
paratet fortæller om det omfattende 
kildemateriale, der har været gen
nemgået, og som bygger på bevarede 
broderier i offentlig og privat eje, tradi
tionsoptegnelser fra tidligere undersøgel
ser og den nærværende samt et stort 
arkivstof foruden trykt litteratur. Den 
hensigtsmæssige opdeling af stoffet med 
de mange afsnit gør det let at finde, hvad 
man søger. Trods det specielle emne 
henvender denne afhandling sig til man
ge, som ikke alene vil vide noget om ma
teriale og syningsteknik. Både den histo
riske og den sociale baggrund er ind
draget, og den er ikke mindst interes
sant. Alt i alt er de uprætentiøse hefter et 
fortræffeligt supplement til andre under
søgelser med helt forskellige ud
gangspunkter. De kan hverken und
væres på universiteterne eller på semina
rierne.

Erna Lorenzen

Matriklerne 1664 og 1688. Ved J. O. 
Bro-Jørgensen. 2. udg. Specialregi
straturer. (Udgivet af Rigsarkivet, 
1976). VII + 169 s.

Middelalderlige håndskriftsfragmenter. 
Aftagne fragmenter. Omslag om lens
regnskaber. Ved Esben Albrecht- 
sen. Specialregistraturer. (Udgivet af 
Rigsarkivet, 1972). 179 s.

Det radikale Venstre 1903-ca.l959. 
Privatinstitutioner. Foreløbige arkiv
registraturer, ny serie nr. 10. (Udgivet 
af Rigsarkivet, 1975). 82 s.

Historikeren Aage Friis, 1870-1949. 
Privatarkiv, historiske samlinger og 
bibliografi. Privatarkiver. Foreløbige 
arkivregistraturer, ny serie nr. 11.
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(Udgivet af Rigsarkivet, 1975). 119 + 
66 s.

Statens civile Bygningsadministration. 
Tegningssamlingen 1738-ca.l 917. 
Med en beskrivelse ved K. Millech. 
Foreløbige arkivregistraturer, ny serie 
nr. 12. (Udgivet af Rigsarkivet, 1976). 
137 s.

I 1968 udsendte Rigsarkivet 1. udgave af 
specialregistraturen over det omfat
tende, meget centrale kildemateriale, der 
udgøres af Matriklerne 1664 og 1688. 
På grund af den store interesse for denne 
registratur har den længe været udsolgt, 
og Rigsarkivet har derfor nu udsendt en 
2. udgave, der vel i sit grundlag er et 
uændret optryk af 1. udgave, men for de 
enkelte arkivalier har fået tilføjet bestil
lingsnumre for de godt 450 mikro
filmruller, der i de seneste år er optaget af 
det værdifulde matrikelmateriale. Kopier 
af disse film er ikke blot til rådighed på 
Rigsarkivets filmlæsesal og på andre 
institutioner med læseapparater, men kan 
også købes, således at det er nemt at få 
adgang til det store materiale, der i regi
straturen i hovedgrupperne markbøger, 
modelbøger og matrikelbøger er anført i 
topografiske systemer, hvortil der henvi
ses gennem et fuldstændigt sogneregi
ster.

I Middelalderlige håndskriftfrag
menter. A f  tagne fragmenter. Omslag om 
lensregnskaber registreres en væsentlig 
del af de talrige middelalderlige perga
mentshåndskriftfragmenter, man tilfæl
digt har bevaret i Rigsarkivet, takket 
være det forhold, at man i godt et 
århundrede efter reformationen anvend
te stykker af ituskårne gamle kirkelige 
o.a. pergamentshåndskrifter til sam
mensyning af central- og lokaladmini
strationens regnskaber, jordebøger m.m. 
Den nye registratur omfatter godt 5.000 
fragmenter, hvoraf langt størsteparten 
findes påsyet lensregnskaberne (nr.

3001-7717), mens næsten 600 (nr. 
1-582) findes i en særlig samling med af
tagne fragmenter fra spredte regnskaber.

I registraturen, hvor lensregnskaberne 
er opstillet topografisk, angives for hvert 
enkelt fragment løbenummer, skøns
mæssig datering på to-tre århundreder, 
kode for én af 17 systematiske grupper 
og proveniens; de systematiske grupper 
omfatter efter håndskrifternes indhold 
typebestemmelser som bibel, graduale, 
lovsamling, juridisk forfatter, medicinsk 
skrift, messebog osv.

Med registraturen er skabt en forelø
big oversigt over de vidtspredte brud
stykker af et lille område af en ældre tids 
kulturmønster; den vil kunne hjælpe ved 
samlingen af og udforskningen af disse 
brudstykker, idet man dog bemærker, at 
Rigsarkivet endnu rummer en række 
arkivfonds, der ikke er gennemgået, som 
de ældste regnskaber, i Registrant 108 A- 
B, og at Det kongelige Bibliotek og Den 
arnamagnæanske Samling ikke er med.

I Rigsarkivets nye nyttige serie af fore
løbige arkivregistraturer foreligger tre 
nye bind, der alle er af bredere interesse. 
Det radikale Venstre registrerer de 17 
hyldemeter, dette partis klub, rigsdags- 
grupper, landsmøder, hovedbestyrelse og 
forretningsudvalg, underudvalg, parti- 
kontor/sekretariat og landsforbund har 
afsat i årene fra 1903, da den radikale 
klub blev dannet, til ca. 1959. Materialet 
er tilgængeligt med partisekretærens tilla
delse, hvilket fremgår af en kort indled
ning af Sigurd Rambusch, der også op
lyser om partiets organisation og arki
vets ordning og registrering.

Arkivet efter Historikeren Aage Friis 
(1870-1949) er med dennes centrale pla
cering, også politisk, af betydelig inter
esse. Dette fremgår også af arkivets om
fang, 74 pakker, og af det forhold, at 
brevskriverfortegnelsen omfatter ca. 
1.350 navne. En vedføjet bibliografi på 
58 sider registrerer under 1.148 numre 
Aage Friis’ meget store produktion af vi-
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denskabelige arbejder, avisartikler og 
anmeldelser.

I Statens civile Bygningsadministra
tions arkiv opbevares et meget stort ma
teriale af tegninger fra tiden efter 1738. 
Som tegninger er de gennem tiden blevet 
udskilt fra de arkiver, de egentlig hører 
til, og de har været opbevaret samlet i 
Indenrigsministeriets arkiv, hvorfra de 
1966-67 afleveredes til Rigsarkivet. Det 
er Rigsarkivets kvitteringsdesignation fra 
denne aflevering, der nu er publiceret i 
registraturen over dette arkiv, sammen 
med arkitekt Knud Millechs mere 
detaljerede registratur over arkivet, der 
rummer tegninger til de kongelige slotte 
og andre kongelige bygninger, især i 
hovedstaden og dens omegn.

Ole Degn

Landstings- og kommissionsdomstolsar
kiver. Foreløbige arkivregistraturer. 
(Udgivet af Landsarkivet for Sjælland 
m.m., 1976). 129 s.

Københavnske politi- og domsmyndig
heder. I. Politiretten (1776) 1793— 
1845. Kriminal- og politiretten 1845- 
-1919. Københavns politichef 1815— 
27. Københavns politi ca. 1730— 
1945. Foreløbige arkivregistraturer. 
(Udgivet af Landsarkivet for Sjælland 
m.m., 1975). 234 s. -  II. Diverse dom
stolsarkiver. (1976). 169 s. -  III. 
Tinglæsningsarkivalier. (1975). 75 s. 
-  IV. Skifte- og overformynderiarki
valier. (1976). 88 s.

Registraturen over Landstings- og kom
missionsdomstolsarkiver registrerer dels 
materiale fra Sjællands, Møns, Born
holms og Lolland-Falsters landsting, dels 
det omfattende materiale fra de talrige 
kommissionsdomstole, der i tiden indtil 
retsreformen 1919 blev nedsat i tilfælde, 
hvor man ønskede hurtigere og mere 
effektive forundersøgelser i kriminal
sager af større omfang, i sager, hvori der

var indblandet lokale embedsmænd eller 
personer hjemmehørende i flere jurisdik
tioner og lignende; sådanne kommis
sionsdomstole nedsattes ikke blot under 
landstingene, Hofretten, Landsover- 
samt Hof- og Stadsretten, Kriminal- og 
Politiretten og Københavns Byret, men 
også under byretter, herredsretter, birke
retter og amter.

Registraturen letter indgangen til det 
forholdsvis overskuelige materiale i 
landstingsarkiverne og muliggør anven
delse af det ret uoverskuelige materiale i 
kommissionsdomstolsarkiverne, der hid
til kun har været benyttet i begrænset 
omfang. Korte indledninger orienterer 
om landstingene, deres forretningsgang 
og arkiverne og om kommissions
domstolene, og til sidstnævnte er ud
arbejdet nyttige sag- og stedregistre.

Med en firebinds registratur over Kø
benhavnske politi- og domsmyndighe
ders arkiver fra de ældste tider til ca. 
1945 har Landsarkivet for Sjælland 
afsluttet et mangeårigt arbejde med ny
registrering af domstols- og politiarkiver 
fra de ældste tider til retsreformen 1919, 
et arbejde, hvis resultater nu bl.a. fore
ligger i henved en snes bind registra
turer.

Den store registratur over det køben
havnske materiale -  i alt på 566 sider -  
behandler i de fire bind henholdsvis ma
terialet fra Politiretten og Kriminal- og 
Politiretten, Københavns politichef og 
Københavns politi; materialet fra en ræk
ke andre domstole som Københavns By
ting, Hofretten, Hof- og Stadsretten og 
Sø- og Handelsretten i København; 
tinglæsningsarkivalier og skifte- og over
formynderiarkivalier.

Som sædvanligt oplyser udførlige 
indledninger om de arkivskabende 
instituttioners historie og funktion, og der 
bringes lister over embedsmænd. Med 
registraturen er der givet et nyttigt hjæl
pemiddel ved arbejdet med et materiale, 
der er af interesse både for den politiske
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historie, således politichefens og politi
direktørens arkiv, for den økonomiske og 
sociale historie, som skøde- og pante- 
protokoller og skiftemateriale, og for 
personalhistorien, som skiftematerialet.

Ole Degn

Per Boje: Danske provinskøbmænds va- 
reomsætning og kapitalforhold 1815 
-1847. (Erhvervsarkivet, Universitets
forlaget i Århus, 1977). 435 s.

Hovedindtrykket af denne bog er, at det 
er et grundigt og metodisk dygtigt arbej
de, der når sit mål; men også et værk, 
som viger uden om både fristende, dristi
ge konklusioner og spændende sideblik til 
andre eller tilsvarende fænomener*. Dens 
emne er centralt: den danske provins
købmands hele situation i perioden 1815- 
47. Det er videnskabshistorisk centralt, 
fordi det er et problem, som har været 
drøftet lige fra samtiden til i dag, men 
næsten altid med samme slutresultat. Nu 
prøves det, der gennemgående har været 
resultatet -  det viser sig i øvrigt, fordi vi 
her følger en ganske vist ikke stor sam
fundsgruppe, men til gengæld en gruppe, 
hvis indsats var af afgørende betydning 
for den gennemgribende ændring af 
dansk økonomi, som sætter ind i denne 
periode: overgangen til pengeøkonomi.

Strengt taget opdager man imidlertid 
ikke, at dette er bogens emne, før man 
kommer ret langt ind i den. Endnu, når vi 
er nået frem til side 61, kender vi ikke rig
tigt bogens problemstilling eller pro
blemstillinger. Den opmærksomme læ
ser, der ved lidt om sagen, vil nok have 
anet, hvor det bærer hen; men det siges 
ikke eksplicit.

* Anmeldelsen gengiver i uddrag og noget 
ændret form indlægget som 1. officielle oppo
nent ved disputalshandlingen på Odense Uni
versitet 7. juli 1977.

Bogen er delt op på den måde, at først 
kommer der tre introducerende afsnit: 
Indledning, tidligere litteratur, og utryk
te kilder. Derefter følger de tre centrale 
kapitler: Vareomsætning (102 s.),
kapitalforhold (62 s.) og provinskøb
mændenes sociale status (24 s.). Efter 
dette sluttes den egentlige fremstilling 
med et kapitel om centraladministratio
nens holdning til håndhævelse af køb
stadprivilegierne (29 s.). Der er imidler
tid mere, nemlig foruden en konklusion et 
yderst omfattende bilagsmateriale på om
kring 70 sider. Dertil kommer endelig kil
defortegnelser og noter.

Indledningen karakteriserer kort 
periodens økonomi. Den opstiller deref
ter den klassificering, der vil blive brugt i 
bogen: For det første detailhandlere, 
som fik muligheder gennem et øget vare
udbud af industri- og kolonialvarer fra de 
store handelscentre. Efterspørgslen øge
des tilsvarende i takt med befolkningstil
væksten i provinsbyerne. For det andet 
en gruppe af mellemstore købmænd (bon
dehandlende), som kan siges at repræ
sentere den traditionelle handelsstruktur. 
De havde også detailhandel med køb
stadsindbyggerne; men en stor del af de
res omsætning bestod i forbindelsen med 
omegnens landboere og forsyning af 
håndværkere med råvarer. Og for det 
tredje en gruppe af storkøbmænd, som 
nok varetog de samme funktioner som de 
to første grupper; men for hvem største
delen af omsætningen bestod i systema
tiske produktopkøb til eksport delvis gen
nem købmændene med den traditionelle 
bondehandel og i engrossalg af import
varer til de øvrige købmænd.

Det hedder her, at den friere handels
omsætning medførte en differentiering 
mellem provinskøbmændene (s. 11). Det 
siges imidlertid straks efter, at det var et 
nyt vareudbud, der skabte detailhandler
ne; den anden gruppe -  bondehandlende 
købmænd -  har jo været der hele tiden. 
Når det endelig gælder storkøbmænde-
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ne, så skulle det altså nærmest være dem, 
der var skabt af den friere omsætning.

Indledningen nævner videre kort, hvil
ke områder undersøgelsen især koncen
trerer sig om. Her gøres der opmærk
som på, at det har været et af under
søgelsens udgangspunkter, at der var sto
re geografiske forskelle. Dette er et såre 
prisværdigt synspunkt; det kan ikke ofte 
nok understreges, at det gamle danske 
samfund i en lang række henseender ikke 
var nogen enhed. Lidt sammenligning 
med teorierne om regionsdannelse kun
ne nok have givet lidt mere perspektiv, 
også frem mod nutiden. »Kræfternes spil 
på markedet tenderer normalt mod at 
forøge snarere end at formindske ulighe
derne mellem regioner« (Myrdal).

Efter indledningen følger en gennem
gang af tidligere litteratur om provins
købmændene. Den giver en fyldig analy
se af samtidens litteratur, der beskæfti
gede sig flittigt med emnet. Vigtig er 
navnlig den klare påpegning af, at de 
mange, der kritiserede provinskøbman
den for hans lave stade, var tilhængere af 
den liberalisme, der så en frigørelse af 
handelen som en vej til handelens vækst 
og fremme. Lige så væsentligt er det, at 
bogen her understreger, at senere forsk
ning har været stærkt bundet til køben
havnske interesser og derfor været util
bøjelig til at se de gavnlige virkninger af 
provinsens forbindelse med Hamborg.

Det havde været ønskeligt, om disse to 
introducerende afsnit -  indledning og lit
teraturoversigt -  et eller andet sted sam
let havde opstillet, hvad der er bogens 
hensigt. Der kræves for megen indfor
ståethed. Et udblik til den norske debat 
om de tilsvarende problemer havde væ
ret rimelig (Tveite, Sverre Steen, Myk
land, Sejersted).

Som nævnt er der endnu et introduce
rende afsnit »Utrykte kilder«. Her gen
nemgås forskellige typer af arkiver og ar
kivalier: købmandsarkiver, borgerskabs- 
protokoller, skiftesager, skøde- og pan-

teprotokoller, brandforsikringsprotokol
ler og handelsstatistisk materiale. Det er 
ikke alene beskrivelser af disse arkivali
er, men også analyser med henblik på de
res anvendelsesmuligheder. I det hele er 
der her tale om et kapitel af høj karat. 
Det er udtryk for fortrolighed med mate
rialet og kritisk talent. For både økono
mihistorikere og de mange lokalhistori
kere vil det fremtidigt være en uvurderlig 
introduktion, som vi hidtil har savnet.

I dette afsnit kunne det nok have væ
ret rart med en karakteristik af skibs
fartsstatistikken, der anvendes flere ste
der (s. 79, 106 og bilag 3, 14). Mere an
ledning til undren giver det dog, at Kom- 
mercekollegiets lister over danske skibe 
ikke er omtalt og anvendt. Det samme 
gælder de lister, der fra danske konsula
ter er indsendt om anløbende danske ski
be, og disses farter turde vel være et 
væsentligt bidrag til karakteristik af dem 
og deres virksomhed -  derom dog mere 
senere.

Straks efter de indledende kapitler føl
ger værkets centrale afsnit. Det er kapi
tel 3, vareomsætning. Der indledes med 
en udførlig analyse af købmændenes rol
le i udenrigshandelen. Her kommer be
tydningen af svingende konjunkturfor
hold både regionalt i Danmark og inter
nationalt klart frem i beskrivelsen, såle
des at det er muligt at få et langt mere 
nuanceret billede frem end det, der ken
des fra tidligere fremstillinger. Centralt 
står også behandlingen af handels- og be
talingssædvanerne. Endelig gøres der i 
kapitlet rede for omsætningen med min
dre landbrugere og andre borgere end 
købmænd. Her kan det anvendte kilde
materiale kun i mindre omfang belyse 
forholdene, idet kontantomsætning og 
varebytte normalt ikke findes omtalt i 
handelsbøgerne. Det er derfor et områ
de, hvor afhandlingen kun i begrænset 
omfang kaster nyt lys over forholdene.

Til gengæld får vi en fyldig og god be
sked om, hvordan købmændene organi-
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serede deres udenrigshandel. Ikke mindst 
er kommissionshandelen behandlet fyl
digt og fremlægger meget nyt om, hvor
dan den fungerede. Det nye ligger navn
lig i, at vi her hører om danske provins- 
købmænds udnyttelse af kommissions
systemet, for i sig selv er der ikke meget 
nyt i systemet sammenlignet med ældre 
tid. Af litteraturlisten fremgår, at forfat
teren har benyttet Erik Arups disputats 
fra 1907 netop om kommissionshande
len. Vi har her et af eksemplerne på, at 
det ville have givet øget perspektiv over 
fremstillingen, hvis der var sket en rela
tering til den foregående periode og det 
generelle i samtiden. Sagt meget groft, så 
er det lige ved, at den ubefæstede læser 
kan få det indtryk, at kommissions
handelen er opfundet af Niels Nielsen 
Færch i Nibe.

Væsentligt i dette kapitel er også, at vi 
her for første gang får klare tal for vare- 
indkøbenes fordeling på København og 
Hamborg. Side 112 og følgende doku
menterer, hvorledes de større østjyske 
købstæder købte mere i København end i 
Hamborg. Hamborg-Altonas frem
trædende position var kun markant i 
Vestjylland, selv om Fyn dog også købte 
flittigt i Lübeck, hvilket nok var omtrent 
det samme som Hamborg.

Vigtige emner i dette kapitel er tillige 
påvisningen af, hvordan de store køb
mænd var grossister for de mindre, og at 
landmændene gennemgående ikke var »i 
lommen« på købmændene. Også her sav
nes dog noget historisk perspektiv. Ende
lig får vi her for første gang en belysning 
af prangerens funktion som købman
dens forlængede arm ude på landet.

Det følgende kapitel -  nr. 4 -  har 
overskriften »Kapitalforhold«. Under 
denne overskrift kommer imidlertid også 
en så spændende ting som et langt afsnit 
om svingningerne i nyetableringer. Det 
kan være lidt svært at se den direkte for
bindelse til kapitalforhold. Her er også 
gjort forsøg på at opstille tal for årlige

fortjenester, og på grundlag af et stort 
antal boopgørelser vises, på hvilke po
ster købmændenes aktiver fordelte sig.

Alt dette er nyt. Det samme gælder det 
emne, der er taget op i kapitlets indled
ning: Fallitternes sammenhæng med kon
junkturerne.

I afsnittet om købmændenes sociale 
status er de søgt indplaceret i det almin
delige samfundssystem. Selv om kapitlet 
er påfaldende teoriløs i betragtning af den 
omfattende debat, der i de senere år har 
løbet om emnet social stratification, si
ges der dog også her vigtige ting om de 
sociale lag inden for købmandsstanden, 
om social homogenitet blandt storkøb
mændene og om deres fremtrædende rol
le i byernes styre.

Bogens 6. kapitel er uden tvivl det sva
geste. Det hedder »Centraladministra
tionens holdning til håndhævelse af køb- 
stadprivilegieme«. Det indeholder i og 
for sig udmærkede oplysninger om synet 
på de forskellige former for prangeri, og 
læseren får derigennem en del enkelthe
der, som er nyttige til forståelse af for
hold, der er omtalt i det foregående. 
Væsentligere er en analyse af bevillinger
ne til handel uden for købstæderne, der 
viser -  hvad man også kunne vente -  at 
afgørende var, om det var et område, der 
ikke naturligt kunne forsynes fra en køb
stad. I dette kan man imidlertid vel næp
pe se nogen særlig politik over for køb
stadprivilegierne.

Hermed er teksten færdig; men der er 
meget endnu i bogen, nemlig hele det sto
re bilagsmateriale. I sig selv gør dette bo
gen til en håndbog eller et opslagsværk, 
som vil give den en flittig og intens ud
nyttelsesfrekvens ud i fremtiden.

Bilagsmaterialet er imidlertid også et 
udtryk for den kvantitative soliditet, der 
ligger til grund for teksten. Som det flere 
gange er sagt, har dette givet fremstillin
gen en betydelig nyhedsværdi, og da det 
samtidig er centrale emner, er det natur
ligt, at bedømmelsesudvalget fandt bo-
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gen værdig til doktorgraden. Dette bety
der dog ikke, at alt er, som det burde 
være. Derom vil vi nu høre.

Først det der tidligere i karakterbogen 
hed orden med skriftlige arbejder. Det 
kan synes at være petitesser; men det er 
nu ikke helt tilfældet, også fordi bogen, 
som jeg allerede har sagt og senere kom
mer ind på, i realiteten også er en hånd
bog.

Der er en indholdsfortegnelse. I be
tragtning af at der ikke er noget sagregi
ster, burde indholdsfortegnelsen have væ
ret langt mere specificeret.

Det havde også været en rimelig 
håndsrækning til brugerne, om ind
holdsfortegnelsen havde medtaget de me
get værdifulde bilag, således at man ek
sempelvis kunne se både, at der er udfør
selstabeller for uld, smør og huder, og 
hvor de er.

Når vi så hopper om bagi, så er der et 
personregister. Som sagt, så mangler der 
et sagregister. Det havde imidlertid væ
ret nyttigt, om man også kunne have slå
et op på stikord som f.eks. uld, sild, 
brændevinsbrænderier. Et stedregister er 
der sikkert også en hel del, der vil savne; 
det er jo betydningsfulde og nye ting, der 
siges om flere byer. Hvad selve person
registeret angår, ja da ville det indimel
lem have pyntet med lidt flere og mere 
præcise oplysninger.

Lad os tage lidt mere i rubrikken »or
den«. I tabelhovederne s. 96 og 97 mang
ler årstal (de kan godt nok findes omme i 
bilagene); flere steder ville det også have 
været bekvemt med indbyrdes henvis
ninger. Bortset fra det her fremdragne er 
udenværkerne dog gode.

Om det ellers solide og omfattende kilde
grundlag er der også nogle enkelte be
mærkninger at gøre. Først noget, som 
egentlig har undret mig: der gøres for
bløffende lidt ud af provinskøbmænde
nes rederivirksomhed. Side 60 nævnes

omhyggeligt flere kildegrupper, som ikke 
er udnyttet, men blandt disse mangler -  
som allerede nævnt -  Kommercekollegi- 
ets skibslister, der tilmed for et enkelt år - 
1843 -  er trykt i C. H. Mossin: Forteg
nelse over de i Kongeriget Danmark og 
hertugdømmerne Slesvig og Holsteen 
hjemmehørende fartøier.

En benyttelse af disse tabeller ville nok 
også have ændret nogle af bogens ud
sagn. I billedteksten s. 132 hedder det, at 
det kun var enkelte købmænd, som selv 
ejede skibe, men s. 218 siges det dog, at 
der var skibe blandt aktiverne i 30 pct. af 
boer med over 30.000 rbd. i status og 11 
pct. i boer mellem 10.000 og 30.000 rbd. 
Denne sidste betragtningsmåde siger vel 
kun lidt om købmændene som redere. 
Tager vi nu imidlertid nogle af de større 
skibsfartsbyer, så får vi, at købmændene 
ejede mellem 80 og 90 pct. af skibene, 
når der regnes efter drægtighed. Det for
holder sig sådan, at næsten alle større 
skibe i den danske provins var ejet af 
købmænd. De udprægede søfartsområ
der Tåsinge, Ærø og Fanø havde gen
nemgående ret små skibe.

Til en karakteristik af provinskøb
mændene havde det således været væ
sentligt at medtage deres rederivirksom
hed. Det er ydermere -  naturligt nok -  et 
signalement af den gruppe, der kaldes 
storkøbmænd. Dette materiale kunne 
yderligere have været suppleret med de 
skibsfartslister, konsulerne indsendte til 
Kommercekollegiet. Her indberettede de 
om anløbne danske skibe i deres områ
de, og dermed får man en opgørelse over 
fragt og ruter for danske skibe i perio
den.

En anden kildegruppe, der mangler, er 
Nationalbankens vekselbøger. Af s. 60 
fremgår, at forfatteren også har savnet 
dem og eftersøgt dem forgæves. En væ
sentlig række af dem står imidlertid vel
bevaret og ubrudt på loftet i National
bankens filial i Århus. Note 114, side 
388, viser de med flid er blevet efter-
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spurgt i København; men Århus-filialen, 
der dog netop var oprettet for at betjene 
provinskøbmænd, er ikke blevet spurgt, 
og der findes de altså.

Disse vekselprotokoller er ført i to 
rækker, dels for banco-veksler trukket på 
udlandet, dels for veksler trukket på Kø
benhavn. De giver et udmærket indtryk 
af, hvilke handelshuse der benyttede sy
stemet, og af omfanget af deres opnåede 
diskontering. Vi ser også, hvilke huse de 
enkelte købmænd især havde forbindelse 
med i Hamborg (Salomon Heine og M. J. 
Jenisch) og Altona (Donner og Baur). 
Bøgerne viser også tydelige sæsonsving
ninger, således som det omtales side 
134f. med juli-august og januar som de 
»dyre« måneder (f.eks. 4 gange så meget 
som i februar). Man har åbenbart skullet 
bruge penge til opkøb i sensommeren og 
til importen først på vinteren.

Af bl.a. de kopibøger, der også er be
varet i Nationalbankfilialen, får vi tillige 
underretning om vilkårene for de kasse
kreditter, bankkontoret begyndte at yde 
-  vistnok for første gang i Danmark. 
Foruden dette ydede Den jyske Natio
nalbank også betydelige lombardlån.

Mens vi er ved bankkontorets virk
somhed, springer vi frem til side 129. Her 
siges det, at kontoret ikke nåede at få af
gørende betydning i denne periode. Det
te står i modsætning til Axel Rubows ud
sagn i »Nationalbankens historie 1818- 
1878« (s. 246), hvor han siger, at det blev 
en betydelig fordel både for jyske og kø
benhavnske handlende (det var blevet let
tere at arbejde med københavnske kre
ditter). Rubows bog er med i litteraturli
sten, men der henvises ikke til den på det
te sted (om i det hele taget noget sted). 
Forfatterens vurdering af det jyske bank
kontor bygger udelukkende på en under
søgelse af en enkelt Kolding-købmands 
arkiv. Rubow opgør dog bankkontorets 
vekselomsætning i 1846-47 til godt 10 
mill. rbd. -  s. 332 er værdien af provin
sens samlede import 1847 opgjort til ca. 
8 mill.

Netop når det gælder periodens sidste 
år, kan der i øvrigt være grund til at ytre 
betænkelighed over for resultaternes ræk
kevidde. Den omstændighed, at resulta
terne i vid udstrækning er afhængig af 
boopgørelser, bevirker, at huse, der har 
optaget nye metoder eller nye forbindel
ser i løbet af 1840’erne, måske i mange 
tilfælde ikke vil være repræsenteret og da 
navnlig ikke, hvis indehaverne har været 
forholdsvis unge.

Det er allerede sagt, at fremstillingen i det 
hele virker overbevisende. I teksten gem
mer der sig imidlertid en række enkelthe
der, som det nok kan være rimeligt at 
omtale nærmere.

Det betænkelige i kildematerialets 
rækkevidde fremgår af afsnittet side 84 
om handelen på Norge. Det siges her, at 
handelen på Norge ikke blev finansieret 
ved kreditgivning fra dansk side, idet en 
sådan kredit ikke har afsat sig spor i han
delsarkivernes korrespondance. Nu er 
det jo imidlertid kun et mindre antal ar
kiver, der er bevaret, og man kan nok 
spørge, om det ikke havde været rimeligt 
at se, hvad københavnske handelsarki
ver kunne fortælle om provinsens han
del. Netop på dette her område doku
menterer arkivet fra Suhr & Søn, at han 
som kommissionær for provinshuse yde
de en betydelig kredit til norske firmaer 
(Birgit Nüchel Thomsen: Dansk-engelsk 
samhandel, 1966, s. 229 ff).

Et interessant fænomen strejfes på si
derne 97, 98, 100 og 109. Det er han
delshusenes tilbøjelighed til at specialise
re sig på bestemte markeder. Her burde 
der nok være gået videre, nemlig i en un
dersøgelse af i hvor høj grad man holdt 
sig til faste forretningsforbindelser, og 
hvad der betingede disse (uddannelsesår, 
»arvede« forbindelser osv.). Uden at kun
ne dokumentere det har mange års be
skæftigelse med disse arkiver efterladt 
indtrykket af en vis »stivhed« på bekost
ning af en fri søgen på verdensmarkedet, 
ledet af merkantile realiteter.
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Flere gange har været nævnt ønsket 
om inddragelse af yderligere kildemate
riale. Når det gælder vareindførselen, så 
omtales den s. lOlf på grundlag af den 
officielle statistik, der starter i 1844. Af
snittet indeholder nogle ræsonnementer 
over, hvordan det kunne have været før 
1844. Det ville have været en støtte for 
disse, hvis den engelske statistik havde 
været benyttet; den tillader at angive 
Danmarks direkte import fra England til
bage til 1827 (Birgit Nüchel Thomsen s. 
114); det ville dog ikke på afgørende 
måde have ændret ræsonnementerne -  
det må siges til forfatterens anerkendel
se. At den engelske statistik kendes via 
Birgit Nüchel Thomsens værk fremgår i 
øvrigt af s. 105, hvor det siges, at impor
ten af jern og kul var tiltagende i slutnin
gen af perioden; statistikken viser dog, at 
stigningen var der allerede fra 1820’erne. 
En inddragelse af den hamborgske stati
stik havde måske også været nyttig.

Undertiden savnes ræsonnementer. 
Det drejer sig f. eks. om prangerne (s. 
155). Det ville have været lige så nyttigt 
og rimeligt med en forklaring på, hvor
for der blev indskudt dette led mellem 
købmand og bonde. Hvorfor kunne det 
ikke lige så godt have været folk ansat 
hos købmanden, der tog ud på landet? 
Ved vi i det hele taget, om det var så al
mindeligt med prangere, som bogen her 
giver det udseendet af? Af Finn H. Lau- 
ridsens bog om Chr. H. Nielsen i Hjør
ring fremgår det i hvert fald, at han i 
1820’erne som »købmandskarl« i Ål
borg udførte de samme funktioner som 
Cohns prangere. De mange klager over 
prangere siger ikke i sig selv noget om 
deres udbredelse.

Omvendt spekuleres der vist vel me
get på et enkelt punkt i afsnittet om ka
pitalforholdene. Her møder vi tidligt nog
le oplysninger og spekulationer omkring 
sparekasserne. Først det forhold, at spa
rekasserne fra 1830’erne begyndte med 
udlånsvirksomhed, det omtales s. 167 og

168 som nye muligheder for købmænde
ne; men fremme på s. 207 må det kon
stateres med tal, at det alligevel ikke var 
nogen mulighed. Trods dette ræsonneres 
der side 167 over, at der var så mange 
købmænd blandt sparekassestifterne med 
det resultat, at dette måtte skyldes deres 
interesse i at kunne låne penge. Det op
lyses samtidig, at embedsmændene ud
gjorde en endnu større andel af stifterne. 
Var det også for at låne? Er hele forkla
ringen ikke blot den, at netop de to sam
fundsgrupper var de eneste, der havde 
forudsætninger for at få de nye institu
tioner sat i system? Det er i hvert fald 
også sådanne forhold, der påpeges s. 
243, når det gælder kommunale hverv.

De følgende afsnit indeholder gode re
degørelser for svingninger i fallitter og 
etableringer samt købmændenes kredit- 
muligheder. I tysk og norsk forskning 
har man været optaget af kapitalkravene 
ved etableringen; det havde været natur
ligt også at tage dette op her.

Kapitlet om købmændenes sociale sta
tus rummer mange muligheder. Vi får her 
en række interessante oplysninger om 
lagdelingerne inden for handelsstanden 
og om familieforbindelsernes betydning. 
Det sker på grundlag af Svendborg, Mid
delfart, Assens og Holbæk. Populatio
nen er jo ikke stor, og det kan sikkert 
give skævheder. Et eksempel er jødernes 
position, som den er omtalt s. 231; her 
får vi at vide, at der ikke var jøder i grup
pen med den højeste økonomiske status. 
Havde udvalget af byer været et andet, 
f.eks. Århus, Randers eller Ålborg, ville 
der utvivlsomt have været adskillige i 
gruppe I. Tilsvarende skævheder kan 
gemme sig også på andre områder, uden 
at vi er opmærksom på det.

Om hele kapitlet gælder dog, at køb
mændene måles med sig selv. Der siges 
nok noget om forholdet til håndværker
ne; men vi får egentlig ikke at vide, om en 
håndværker i den økonomisk betingede 
gruppe I er lavere placeret end en køb-
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mand i gruppe I. Det er i det hele taget et 
ustillet og derfor også ubesvaret spørgs
mål, om der var andre erhverv inden for 
gruppe I, og hvem det i givet fald var.

Det man savner mest i bogen -  men som 
kan gøres nu, hvor den er skrevet -  er 
forbindelserne til det generelle, en ind
placering i den almindelige økonomiske 
udvikling. For det første, hvordan var 
den danske provinskøbmands stilling 
sammenlignet med andre provinskøb
mænd i Europa? Var han mere selv
stændig i forhold til de store metropoler? 
I hvor høj grad var han bankier for an
dre købmænd (f.eks. Muus s. 145)? Selv 
om det antydes flere steder, så mangler vi 
også systematisk oplysning om hans for
hold til den fremspirende industri. Vi ved

heller ikke, hvor meget hans kreditgiv
ning betød for andre erhverv. Hvordan 
var egentlig hans kapitalforhold i det hele 
taget? Var der f.eks. tale om, at forret
ningerne krævede en stadig større inve
stering? Havde han en social placering, 
der gjorde ham og hans kolleger til en po
litisk og erhvervsmæssig ledende og ini
tiativbærende gruppe? Der er i bogens ti
tel foretaget en sådan indsnævring, at 
man ikke kan bebrejde forfatteren, at 
mange af disse spørgsmål står ubesva
ret; men alligevel er det dem, der sidder 
tilbage efter læsningen. Hvad der imid
lertid også sidder tilbage er en klar fore
stilling om, at den danske provinskøb
mand ikke nær var så ringe, som man 
hidtil har troet. Det er virkelig nyryd
ning, der her er foretaget.

Vagn Dybdahl
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