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Rentefradragsforliget og dets
sammenbrud 1980
af Peter Sørensen
Den 4. december 1979 fremsatte skatteminister Karl Hjortnæs som
led i »decemberpakken« et forslag til lov om omlægning af rente
fradrag på selvangivelsen, baseret på det såkaldte nettoprincip.
Efter politiske forhandlinger indgik SD, RV, SF og VS imidlertid
i februar 1980 et forlig, der hvilede på bruttoprincippet. Det holdt
kun et døgn, da boligminister Erling Olsen undsagde det, hvoref
ter RV sprang fra. Forliget er hidtil kun blevet behandlet i over
sigtsartikler i aviser.1 1 nærværende afhandling, hvis kildegrund
lag er et omfattende interviewmateriale med de involverede politi
kere samt breve og protokoller, redegør undervisningsassistent,
cand.phil. Peter Sørensen for, hvorledes forliget blev til. Endvi
dere søger han at kaste lys over de fire forligspartiers holdning til
en rentefradragsordning, og endelig undersøger han, hvorfor for
liget gik i stykker2.

Folketinget december 1979
SD havde i flere år ønsket at løse problemerne omkring rentefradraget. I
november 1975 havde den socialdemokratiske minister for skatter og
afgifter, Svend Jakobsen, nedsat et indkomstskatteudvalg, der skulle un
dersøge spørgsmålet. Udvalget afgav betænkning (nr. 805) i april 1977. I
maj 1978 havde skatteminister Jens Kampmann fremlagt et meget vidtgå
ende skattereformudspil i Folketinget, men det blev droppet igen på
grund af dannelsen af SV-regeringen i august samme år.
Efter valget i oktober 1979 var de politiske muligheder imidlertid gun
stige, og den socialdemokratiske regering var derfor indstillet på, at nu
skulle der gøres noget ved den gamle mærkesag. Statsminister Anker
Jørgensen understregede således i sin redegørelse til Folketinget den 6.
november 1979, at det var regeringens hensigt at foretage en kritisk
gennemgang og nyvurdering af skattesystemet med henblik på at rette
1. Jyllands-Posten 2.3.80, Weekendavisen 7.3.80 og Information 19.11.80.
2. En stor del af det benyttede materiale er gengivet i et af forf. udarbejdet tekstsæt om
renteforliget, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1982.
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skævhederne3. Denne hensigtserklæring fulgte skatteminister Karl Hjort
næs op den 4. december 1979, da han fremsatte »Forslag til lov om
ændring af forskellige skattelove m.v. (omlægning af fradraget for private
renteudgifter) (L65)«.
Karl Hjortnæs havde de bedste forudsætninger for at fremsætte dette
forslag. Han havde været med i indkomstskatteudvalget samt været for
mand for Folketingets skatte- og afgiftsudvalg fra 1975 til 1979. Således
havde han været meget stærkt involveret i alle skattepolitiske overvejel
ser i partiet, og da han blev skatteminister i oktober 1979, havde han
straks nedsat en intern arbejdsgruppe i Skatteministeriet under ledelse af
afdelingschef (nuværende departementschef) Jens Rosman. Denne ar
bejdsgruppe, der bestod af nogle af de dygtigste embedsmænd i ministe
riet, skulle udarbejde et konkret lovforslag til en begrænsning af rentefra
dragsretten, så rentefradraget fik ens værdi for alle4.
Om baggrunden for lovforslaget oplyser Karl Hjortnæs, at der var
forskellige overvejelser. Der var nogle boligpolitiske, idet regeringen for
det første mente, at den statslige subvention af boligbyggeriet var for
stor. For det andet ønskede regeringen meget stærkt at reducere bolig
byggeriet. Videre var der nogle samfundsøkonomiske overvejelser. Det
var en kolossal belastning for skattesystemet, at rentefradragene steg
med 20-25% om året, mens de skattepligtige indkomster kun voksede
med 8-10%. I den konkrete situation skulle forslaget også afbalancere de
omfattende økonomiske indgreb over for lønmodtagerne5.
Lovforslaget gik ud på at omlægge fradraget for private renteudgifter
fra et fradrag i indkomsten til et fradrag i skatten. Omlægningen skulle
dog kun omfatte private nettorenteudgifter, således at det alene skulle
være den del af de private renteudgifter, som oversteg de private rente
indtægter, der skulle omlægges til et fradrag i skatten (det såkaldte nettorenteprincip). Derimod skulle der fortsat være fradrag i indkomsten for
erhvervsmæssige renteudgifter og for renter af statslige eller statsgarante
rede studielån.
Det forhold, at private og erhvervsmæssige renteudgifter skulle be
handles forskelligt, medførte, at der skulle sondres mellem private og
erhvervsmæssige renteudgifter. Udgangspunktet ved denne sondring
skulle efter forslaget være, at en renteudgift skulle betragtes som privat,
medmindre den skattepligtige godtgjorde, at renteudgiften var afholdt
3. F. sp. 9.
4. Samtale med Karl Hjortnæs (KH) 10.4.82.
5. Samtale med KH 10.4.82.
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som en driftsudgift i forbindelse med selvstændig erhvervsvirksomhed.
Det ville herefter være afgørende, at den skattepligtige godtgjorde, at
låneprovenuet var anvendt erhvervsmæssigt (den såkaldte bevisbyrdere
gel). Ved private renteindtægter skulle efter forslaget forstås de renteind
tægter, som ikke var renter af virksomhedens driftskapital. Forslaget
skulle kun omfatte personer og ikke skattepligtige selskaber, foreninger
m .v. eller dødsboer.
Omlægningen af de private nettorenteudgifter skulle efter forslaget ske
gradvis over en 5-årig periode. Første år, 1981, skulle der overføres 1/6 af
de private nettorenteudgifter til et fradrag i de beregnede skatter, næste
år, 1982, 2/6 osv. Fra og med 1986 ville omlægningen være tilendebragt,
således at fradraget for private nettorenteudgifter alene skulle give
grundlag for et fradrag i de beregnede skatter. Overgangsordningen var
udformet på en sådan måde, at den gradvise omlægning af rentefradrags
retten skulle omfatte såvel renter af private lån optaget før overgangspe
riodens begyndelse som renter af private lån optaget i overgangspe
rioden6.
Det fremgår af både lovforslaget og bemærkningerne til det, at Karl
Hjortnæs’ begrundelse for ændringen var, at fradragets værdi blev den
samme uanset indkomstens størrelse. Dette retfærdigheds- eller ligheds
synspunkt uddybede skatteministeren i sine skriftlige bemærkninger i
forbindelse med fremsættelsen af forslaget i Folketinget. Det hed: »Efter
regeringens opfattelse er der ingen rimelig begrundelse for, at den skatte
fordel, som fradragsretten indebærer, skal være større for de højere ind
tægter end for de lave. Den gældende fradragsret giver en skattefordel på
60-70 pct. for de høje indtægter mod 40-45 pct. for de lave. Dette forhold
har«, fortsatte han, »uden tvivl medvirket til, at fradraget for renteudgif
ter gennemgående udgør en større andel af indkomsten, jo højere denne
er. På denne måde har fradragsretten for private renter i nogen grad
neutraliseret den progression i beskatningen, som er tilsigtet med skatte
skalaen i udskrivningsloven«. Karl Hjortnæs oplyste til slut, at forslaget
ville give et merprovenu af indkomstskat til staten på ca. 2.700 mill. kr. i
1986, hvor omlægningen var gennemført fuldt ud, og at dette merprove
nu ville blive anvendt til en forlængelse af det såkaldte proportionalskat
testræk7.
Forslaget hvilede som anført på et nettorenteprincip. Det vil sige, der
var modregningsret for renteindtægter - dog ikke for aktieudbytter. Men
6. A. sp. 613-48.
7. F. sp. 1343-45.
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hvorfor byggede lovforslaget egentlig på et nettorenteprincip og ikke på
et bruttorenteprincip, hvorefter renteindtægter ikke modregnes i rente
udgifter? Karl Hjortnæs oplyser, at det skyldtes et hensyn til LO, der var
meget stærkt imod bruttoprincippet af 2 grunde. Den ene var, at en
bruttoløsning ville blokere muligheden for på et senere tidspunkt at gå
over til den renteskatteordning, som Mogens Lykketoft, daværende for
mand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, havde udarbejdet i 1978, og
som netop byggede på nettoprincippet. Den anden grund var, at bruttomodellen ville give problemer i flyttesituationer8. Renteindtægter på pan
tebreve, der modtages ved salg af ejerbolig, skulle nemlig indkomstbe
skattes fuldt ud, mens renteudgifter på pantebreve, der udstedes ved køb
af ejerbolig, alene gav fradrag i skatten. Altså ville det blive dyrt at flytte.
Den skattepolitiske ordfører for SD, Børge Bakholt, indledte 1. be
handlingen af lovforslaget i Folketinget den 7. december 1979 med at
gøre nogle tilføjelser til Karl Hjortnæs’ skriftlige redegørelse fra den 4.
december. Med hensyn til motiveringen for forslaget understregede han,
at det ville føre til flere investeringer i produktion og beskæftigelse. »Det
er«, sagde han, »efter SD’s opfattelse nødvendigt at reducere de fordele,
der er i fradrag ved gældsstiftelse, så vi i den nuværende situation kan få
foretaget flere investeringer i produktion og beskæftigelse og ikke blot
investeringer i jord og fast ejendom ud fra overvejelser af, hvad der
betaler sig bedst rent skattemæssigt«. Bakholt slog fast, at lovforslaget
var et væsentligt element i regeringens fremlagte helhedsplan og gjorde
opmærksom på, at en forlængelse af proportionalskattestrækket i særlig
grad ville komme lønmodtagergrupperne til gode.
Forslaget blev modtaget meget forskelligt af partierne. Ordførerne fra
SF og VS gav deres klare støtte til forslaget. Ole Kalnæs fra SF understre
gede først partiets principielle holdning, nemlig at SF helst så en fuld
stændig fjernelse af rentefradragsretten over 15 år. Partiet kunne imidler
tid gå ind for forslaget af 3 grunde. For det første var det urimeligt, at
man blev belønnet for at tage lån, derigennem at staten betalte en væ
sentlig del af renteudgifterne gennem nedslag i skatten. Særlig urimeligt
var det, at nedslaget blev langt størst for folk med høje indtægter. For det
andet havde den store rentefordel ved at tage lån været medvirkende til,
at vi var kommet ud i de eksisterende økonomiske vanskeligheder, idet
folk havde kunnet se en stor skattemæssig fordel ved at optage lån til
parcelhuse, både og biler i stedet for at spare op hertil. For det tredie
ville omlægningen bidrage til en højere grad af ligestilling mellem ejere
8. Samtale med KH 10.4.82.
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og lejere. Som eksempel på uligheden mellem ejere og lejere anførte
Kalnæs under henvisning til en af vismændenes undersøgelser, at hvis
man havde boet i en ejerbolig igennem 15 år, så havde man haft mulighed
for et 25 pct. større forbrug end en familie, som havde boet i en lejerbolig
i en tilsvarende periode. Med hensyn til anvendelsen af merprovenuet
foreslog Kalnæs en forhøjelse af personfradraget, hvilket ville medføre
skattelettelser for de befolkningsgrupper, der havde de laveste indkom
ster.
Mikael Waldorff fra VS fremhævede ligeledes, at VS helst så en total
fjernelse af rentefradragene. Han gjorde opmærksom på, at forslaget kun
var et begrænset indgreb i rentefradragsretten. Der ville fortsat eksistere
flere urimeligheder, eftersom ejerne stadig væk ville få store tilskud på
bekostning af lejerne. Både RV og DR var positive over for forslaget.
Bernhard Baunsgaard fra RV erklærede først, at de radikale havde en
positiv holdning til ideen om en renteomlægning, hvilket ikke kan undre,
da det var en gammel radikal kongstanke, som RV også for nylig var gået
til valg på. Dernæst kritiserede Baunsgaard nogle konkrete punkter i
forslaget. For det første foreslog han, at omlægningen skulle gennem
føres på »én gang« - men med overgangsordninger på 5 eller 10 år for
dem, der kom i klemme. For det andet rettede han et særdeles voldsomt
angreb på nettoprincippet, som han syntes var »forkert« at vælge.
Baunsgaard henviste i den forbindelse til professor Gunnar Thorlund
Jepsens kronik i Jyllands-Posten fra den 6. december, hvori professoren
havde karakteriseret nettoprincippet som asocialt, da det vendte den
tunge ende nedad. Det ville ifølge Thorlund Jepsen især ramme de so
cialdemokratiske arbejdere og funktionærer. For egen regning fortsatte
den radikale ordfører: »Det vi, vel ramme alle arbejdere og funktionæ
rer, princippet ser nok ikke på, om man har partibogen i orden ... Vi kan
vel også sige det på den måde: det er de ældre og de rige, der får gavn af
det, og man rammer meget præcist de unge, der er ved at opbygge deres
tilværelse og har mellemindkomsterne«. Og Baunsgaard præciserede:
»Man må være klar over, at man ved at bruge nettorenteprincippet be
gunstiger renteindkomsterne, for de skal, når de kan modregnes i gældsrenter, i realiteten kun beskattes med 45 pct., medens arbejdsindtægter
fortsat bliver beskattet med 70 pct. Det er i hvert fald ikke lighed, at den
indtægt, som man skal arbejde sig til, fortsat ska, beskattes hårdt, og den,
man ingenting selv gør for at få, går ram forbi«. Ole Flygaard fra DR var
positiv over for »intentionen« i forslaget, men pegede bl.a. på vanskelig
hederne ved at sondre mellem private og erhvervsmæssige renteudgifter.
Til gengæld blev forslaget modtaget yderst negativt af V, K, Z og CD.
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Disse partiers kritik samlede sig især omkring følgende 4 forhold: For det
første det korte tidsrum, som regeringen havde afsat til færdigbehandlin
gen af lovforslaget. For det andet pegede de på sondringsproblemet,
herunder bevisbyrdereglen. F.eks. påstod Uffe Ellemann-Jensen fra V,
at hele 300.000 selvstændige erhvervsdrivende ville komme i klemme.
For det tredie gjorde både V og K opmærksom på ulemperne ved nettoprincippet. Ellemann-Jensen argumenterede, at dette princip ville føre til
afhændelse af finansielle aktiver og omlægning af opsparing. Endelig
fremhævede V, Z og CD for det fjerde, at forslaget især ville ramme unge
familier, der havde købt hus for nylig. Alternativt foreslog CD en be
løbsbegrænsning for fradrag for fremtidig gæld, mens K, der principielt
var imod ethvert indgreb i fradragsretten, tilrådede at føre proportional
skattestrækket til tops.
KRF, der hverken udtrykte principiel positiv eller negativ holdning til
lovforslaget, kritiserede forslaget for at være »asocialt«, da det ville ram
me »normalfamilien«.
Skatteminister Karl Hjortnæs forsøgte derpå at imødegå den rejste
kritik. Angående det korte tidsrum henviste han til, at man i årevis havde
beskæftiget sig med problemet, og at embedsmændene havde forberedt
forslaget meget grundigt. Med hensyn til sondringsproblemet påpegede
han, at det kun ville berøre 60.000 selvstændige erhvervsdrivende, hvil
ket han lovede at dokumentere i skatteudvalget. Han påberåbte sig i
øvrigt de gode erfaringer i udlandet (Finland, Tyskland, England og
Canada). Specielt lovede han, at der ville blive udarbejdet præcise regler
vedrørende bevisbyrdereglen. Hvad angik kritikken af nettoprincippet,
indskrænkede han sig til at bemærke, at det i hvert fald var bedre end
bruttorenteprincippet, der ville give problemer i flyttesituationer. Med
hensyn til Kalnæs’ forslag om en forhøjelse af personfradraget i stedet for
en forlængelse af proportionalskattestrækket gjorde skatteministeren op
mærksom på, at det ville give »særlige problemer« uden i øvrigt at præci
sere disse9.
Folketingsdebatten havde således vist, at både SF og VS var positive
over for regeringens lovforslag. RV og til en vis grad DR var også positi
ve, men de radikale havde dog fremført en bemærkelsesværdig skarp
kritik af nettoprincippet. Mens KRF tilsyneladende var uafklaret i sin
holdning, var V, K, Z og CD stærkt negative.
Efter 1. behandlingen i Folketinget blev lovforslaget sendt til drøftelse
i skatte- og afgiftsudvalget, hvor diskussionen især samlede sig omkring
9. F. sp. 1819-61.
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sondringsproblemet og nettoprincippet over for bruttoprincippet. På ud
valgets spørgsmål om, hvor mange skatteydere der skulle foretage son
dring mellem renter af privat gæld og erhvervsgæld, svarede Karl Hjort
næs, at der kunne blive tale om ca. 400.000 personer, men han understre
gede samtidig, at sondringen kun ville få skattemæssig betydning for
omkring 50-60.00010. Udvalget ønskede en juridisk vurdering af den om
vendte bevisbyrdes (§ 8 F) placering i dansk ret, og i en længere redegø
relse gjorde skatteministeren gældende, at det var »misvisende« at tale
om en »omvendt bevisbyrde«, idet en sådan betegnelse måtte forudsætte,
at der i øvrigt inden for skatteområdet gjaldt en regel om, at skattemyn
dighederne havde bevisbyrden. Han anførte, at hvis ligningsmyndighe
derne f.eks. gjorde indsigelse mod et fradrag, som skatteyderen havde
foretaget, så ville det i praksis påhvile skatteyderen at fremskaffe sådan
dokumentation for fradraget, at ligningsmyndighederne havde et til
strækkeligt grundlag for at bedømme, om fradraget kunne indrømmes.
Bevisbyrdereglen skulle betragtes som en udbygning af dette dokumenta
tionskrav. Skatteministeren mente i øvrigt, at bevisbyrdereglen ville til
skynde skatteyderen til at tilrettelægge lånoptagelse og forretningsgang i
virksomheden på en sådan måde, at det blev let for ham at opfylde
bevisbyrden11.
Som svar på udvalgets spørgsmål om nogle eksempler på, hvilke tvivls
situationer der ville kunne opstå i ligningsarbejdet i forbindelse med
adskillelsen mellem renter af privat gæld og erhvevsgæld, indrømmede
Karl Hjortnæs, at der navnlig i de første år efter omlægningen kunne
blive vanskeligheder, da der her skulle tages stilling til, hvad provenuet af
tidligere optagne lån var anvendt til. F.eks. kunne der opstå tvivl om,
hvorvidt provenuet af et lån, der var optaget med sikkerhed i en ejerbolig
uden forbindelse med anskaffelse af ejerboligen, var benyttet til private
eller erhvervsmæssige formål. Ligeledes kunne der opstå tvivl med hen
syn til renterne af en kassekredit. Skatteministeren pointerede dog, at
der i mange tilfælde ikke ville være større tvivl om, hvorvidt en given
renteudgift var privat eller erhvervsmæssig12.
Det spørgsmål, der optog udvalget allerstærkest, var nettoprincippet
contra bruttoprincippet. Udvalget indkaldte således skatteministeren til
samråd 2 gange for at drøfte denne problemstilling, ligesom udvalget
stillede en hel række spørgsmål vedrørende de 2 principper.
10. Spm. 4 af 7.12.79 og svar 9.12.79. (Udvalgsakter).
11. Spm. 6 af 7.12.79 og svar 9.12.79. (Udvalgsakter).
12. Spm. 7 af 7.12.79 og svar 9.12.79. (Udvalgsakter).
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På spørgsmålet om, hvorfor ministeren havde forkastet bruttorenteprincippet, anførte Hjortnæs 2 grunde. Den ene var, at man derved
undgik »at tilskynde de skattepligtige til at realisere deres rentebærende
fordringer med henblik på at nedbringe deres gæld«. En bruttoløsning
ville modvirke den skattepligtiges rimelige ønske om at have en likvid
reserve i form af bankindestående eller obligationer. Den anden grund
var flytteproblemet. For en skattepligtig, der solgte en ejerbolig og købte
en ny, ville en bruttoløsning virke »særlig urimelig«, idet renteindtægter
på pantebreve, der blev modtaget ved salg af ejerboligen, skulle ind
komstbeskattes fuldt ud, mens renteudgifter på pantebreve, der blev
udstedt ved køb af ejerbolig, alene gav fradrag i skatten. Hvis den skat
tepligtige ville afhænde sine pantebreve for at indfri de pantebreve, han
havde udstedt, måtte det forventes, at han ville få et »betydeligt kurs
tab«. Herved ville en bruttoløsning »virke hæmmende for mobiliteten på
boligmarkedet«13.
Skatteministeren indrømmede på udvalgets spørgsmål, om det var en
skattemæssig fordel at konvertere aktiver (f.eks. aktier) til værdier med
renteindtægt under en nettoløsning, at der kunne være skattemæssige
fordele ved at realisere aktiver og anbringe salgsprovenuet i rentebæren
de fordringer. Hjortnæs understregede samtidig, at tilsvarende fordele
kunne opnås under en bruttoløsning, såfremt den skattepligtige anvendte
salgsprovenuet til afdrag på sin gæld, hvorved hans renteudgifter ville
blive nedsat14. Udvalgets opfølgende spørgsmål om faren med talmæssig
angivelse for formueomlægninger besvarede Karl Hjortnæs således: »Det
er ikke på forhånd muligt at give nogen talmæssig angivelse for, i hvilket
omfang de skattepligtige vil afhænde deres aktier og købe f.eks. obligati
oner i stedet«. Men han advarede kraftigt imod at »overdrive faren for
sådanne formueomlægninger«15.
Karl Hjortnæs besvarede et udvalgsspørgsmål om bruttoprincippets
påvirkning af pantebrevsmarkedet ved at uddele et svar fra Økonomimi
nisteriet. Efter dette ministeriums opfattelse ville en bruttoordning »be
laste pantebrevsmarkedet«, fordi der ville fremkomme ekstra udbud af
pantebreve, der ønskedes afhændet med henblik på tilvejebringelse af
likviditet til brug for gældsnedsættelse. Det ville især dreje sig om huseje
re, der havde modtaget pantebreve fra tidligere salg af ejerbolig. For
disse personer indebar bruttoprincippet nemlig en »betydelig tilskyndel13. Spm. 27 af 7.12.79 og svar 9.12.79. (Udvalgsakter).
14. Spm. 52 af 7.12.79 og svar 11.12.79. (Udvalgsakter).
15. Spm. 53 af 7.12.79 og svar 11.12.79. (Udvalgsakter).
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se« til at udbyde deres pantebreve og anvende provenuet til at nedbringe
deres gæld. Økonomiministeriet skønnede, at der kunne blive tale om
»meget store ekstra udbud«, da der fra 1972 til 1978 var udstedt nye
pantebreve i ejerboliger for et samlet nominelt beløb på 50 mia. kr.,
hvoraf ca. 70 pct. måtte forventes at være i den oprindelige kreditors
besiddelse16.
På et spørgsmål om, hvilket princip ville give det største merprovenu,
oplyste skatteministeren, at ved en bruttoløsning ville merprovenuet i
forhold til beskatningen efter de gældende regler - regnet i 1980-niveau andrage omkring 4-4,2 mia. kr. Bruttoløsningen ville derfor medføre et
merprovenu, der var omkring 1-1,2 mia. kr. større end nettoløsningen17.
Til forståelse af dette regnestykke skal det lige anføres, at nyere oplysnin
ger, modtaget efter lovforslagets udarbejdelse, tydede på, at merprove
nuet ved en nettoløsning ville blive 3 mia. kr. (i stedet for 2.700 mill. kr.).
Merprovenuet ved en bruttoordning ville give basis for en forlængelse af
proportionalskattestrækket fra 81.900 kr. til 100.000 kr. i 1986, når om
lægningen var gennemført fuldt ud18.
Den 11. december indkaldte udvalget ministeren til samråd. Udvalget
ønskede en generel drøftelse af bruttoprincippet contra nettoprincippet,
herunder fordele og ulemper. Bl.a. ønskede udvalget en redegørelse for,
hvorledes problemerne ved ejerboligskifte under en bruttoløsning kunne
imødegås19. Det økonomiske Sekretariat, dvs. regeringens egne økono
mer, advarede den 12. december 1979 i et notat mod bruttorenteprincippet20. Sekretariatet redegjorde for virkningerne på kapitalmarkedet af
hhv. en brutto- og nettoløsning - og konklusionen var, at en bruttoord
ning ville give betydelige vanskeligheder på penge- og kapitalmarkedet,
idet denne ordning ville tilskynde folk til at afvikle rentebærende fordrin
ger i form af værdipapirer (pantebreve og obligationer) eller indeståen
der i pengeinstitutter og bruge provenuet til at nedsætte renteudgifterne.
Tilskyndelsen ville efter sekretariatets opfattelse blive særlig stor, hvis
forskellen mellem marginalbeskatningen af renteindtæger og -udgifter
var betydelig. Bemærkelsesværdigt er det, at Nationalbanken havde til
trådt Det økonomiske Sekretariats konklusion - og dermed blandede sig
direkte i de politiske drøftelser mellem partierne.
16.
17.
18.
19.
20.

Spm. 58 af 7.12.79 og svar 14.12.79. (Udvalgsakter).
Spm. 77 af 10.12.79 og svar 12.12.79. (Udvalgsakter).
Svar på spm. 1 af 6.12.79. (Udvalgsakter).
Udvalgets skrivelse af 11.12.79 til KH. (Udvalgsakter).
Pga. 50-årsreglen har jeg ikke benyttet notatet (L 65-bil.58), men jeg har sluttet mig til
indholdet ud fra KH’s svar på spm. 58, 144, 157 og 159. (Udvalgsakter).
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Den 15. december indkaldte skatteudvalget atter Karl Hjortnæs til
samråd. Denne gang skulle ministeren oplyse om, hvad det var fra Natio
nalbankens side, der havde overbevist ham om nødvendigheden af at
vælge nettorentemetoden21. 2 dage senere, den 17. december 1979, frem
satte skatteministeren overraskende et forslag til folketingsbeslutning om
omlægning af fradraget for private renteudgifter (beslutningsforslag nr. B
35). Forslaget lød:
»Folketinget opfordrer regeringen til i folketingsåret 1979-80 med henblik på
vedtagelse i samme folketingsår at fremsætte lovforslag om gennemførelse af en
omlægning af fradraget for private renteudgifter efter følgende retningslinier:
1. Med virkning fra og med indkomståret 1981 påbegyndes for skattepligtige
personer en omlægning af fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige ind
komst til et fradrag i de beregnede skatter efter samme principper som personfra
draget. For renter af erhvervsmæssig gæld bibeholdes derimod det gældende
fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
2. Opdeling af renteudgifterne i private og erhvervsmæssige renteudgifter skal
foretages på grundlag af, hvad det pågældende låneprovenu er anvendt til.
3. En persons renteudgifter anses for private, medmindre den skattepligtige
godtgør, at udgiften er erhvervsmæssig.
4. Fradraget for private renteudgifter omlægges kun til et fradrag i de beregne
de skatter i det omfang, de overstiger de skattepligtige, ikke-erhvervsmæssige
renteindtægter (den såkaldte nettometode).
5. Renteudgifter af studielån, som er ydet eller garanteret af staten, skal ikke
omfattes af fradragsomlægningen. Disse udgifter skal således fortsat kunne fra
drages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
6. Omlægningen af fradraget for private nettorenteudgifter foretages gradvis i
perioden 1981-1990. Omlægningen sker med 1/10 i 1981, og den forøges med 1/10
i hvert af de følgende år, indtil den fulde nettorenteudgift bringes til fradrag i de
beregnede skatter fra og med 1990.
Denne gradvise omlægning af fradraget for private nettorenteudgifter skal ikke
alene omfatte private renteudgifter af lån optaget før overgangsperiodens begyn
delse, men også renteudgifter af private lån optaget i overgangsperioden (den
såkaldte fleksmetode).
I overgangsperioden skal det merprovenu, der følger af omlægningen, fuldt ud
benyttes til en gradvis forlængelse af det såkaldte proportionalskattestræk«22.

Dette detaljerede forslag til folketingsbeslutning svarede i det store og
hele til det lovforslag, som ministeren havde fremsat den 4. december
1979. Nyt var kun, at omlægningen skulle strækkes over 10 år i stedet for
5. Hvorfor havde Karl Hjortnæs forlænget overgangsperioden? Måske

21. Udvalgets skrivelse af 15.12.79 til KH. (Udvalgsakter).
22. A. sp. 1739-1743.
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for at afbøde virkningerne, måske for at imødekomme RV, der jo havde
foreslået en overgangsordning på 10 år. Beslutningsforslaget blev i umid
delbar tilknytning til dets fremsættelse henvist til skatteudvalget inden
dets 1. behandling. Henvisningen skete efter forslag fra Folketingets for
mand i henhold til forretningsordenens § 923.
Til 1. behandling af beslutningsforslaget havde skatteudvalget afgivet
en betænkning af 17. december 1979, der foruden en indstilling fra det
samlede udvalg om, at beslutningsforslaget efter 1. behandlingen skulle
henvises til fornyet udvalgsbehandling, hvorefter partierne i en tillægsbe
tænkning ville redegøre for deres endelige stilling til forslaget, indeholdt
mindretalsudtalelser fra hhv. Z og DR. Z indstillede forslaget til forka
stelse under henvisning til 9 »anklagepunkter«. Bl.a. anførte partiet, at
forslaget indebar særforfølgelse af børnefamilier, unddragelsesmulighe
der for formuende, opfordring til skattefiduser, diskrimination af
lønmodtagere og favorisering af akademikere, ligesom det ville føre til
standsning af nybyggeri af parcelhuse, meradministration samt at lysten
til aktiv erhvervsinvestering i f.eks. aktier blev svækket. DR ville undlade
at stemme. Begrundelsen var, at man frygtede, at forslagets realisation
ville skabe nye og endnu voldsommere uligheder mellem forskellige kate
gorier af samfundsborgere. Forholdet var nemlig tilsyneladende det, at
en meget betydelig del af skatteborgerne ville have ojmgåelsesmuligheder, idet sondringen mellem erhvervsbetinget og privat gæld for manges
vedkommende reelt ville være uigennemførlig. Især frygtede DR, at det
alene blev lønmodtagere med relativt beskedne indtægter, der blev ramt
af forslaget24.
Hvorfor fremsatte regeringen pludselig et beslutningsforslag? Under 1.
behandlingen den 19. december 1979 forklarede Børge Bakholt (SD) det
med, at så var der »tid til at drøfte enkeltheder i lovforslaget«. Men
hvorfor var forslaget så usædvanlig detaljeret udformet?
Dette spørgsmål, som flere af ordførerne stillede, besvarede Karl
Hjortnæs med ordene: »Det er helt nødvendigt for os at få sikkerhed for,
at der er partier, som vil forpligtige sig på en sådan måde, at vi er sikre
på, at vi kan gennemføre en konkret lovgivning på dette område, der kan
træde i kraft pr. 1. januar 1981«.
Ole Kalnæs (SF) beklagede dybt, at lovforslaget ikke kunne gennem
føres i år, men stillede sig ellers positiv over for forslaget til folketingsbe
slutning. Som noget bemærkelsesværdigt nyt tilkendegav han imidlertid,
23. F. sp. 2355.
24. B. sp. 342-48.
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at SF afgjort foretrak bruttorenteprincippet, således at arbejdsindkom
ster ikke blev beskattet hårdere end renteindtægter. I samme åndedræt
gjorde Kalnæs dog gældende, at for SF var det helt afgørende, at man fik
taget hul på rentefradragsproblemet. Preben Wilhjelm (VS) var også
principielt positiv over for forslaget, men ønskede at omlægningen skulle
ske på »én gang«. Han forsøgte at få skatteministeren til at afgive et
tilsagn om, at omlægningen ikke måtte »bruges som begrundelse for på
nogen som helst måde at udsætte en egentlig løsning af problemet med
disse i deres fordeling dybt asociale boligsubsidier på 11-12 mia. kr.«.
Bernhard Baunsgaard (RV) var parat til at give tilslutning til forslaget
under 2 forudsætninger. Den ene var, at sondringsproblemet blev løst.
Den anden var, at de »meget alvorlige defekter« ved nettometoden blev
rettet. Disse defekter var ifølge Baunsgaard dels at arbejdsindtægter blev
beskattet hårdere end renteindtægter, dels at passiv investering blev be
gunstiget på aktiv investerings bekostning. Endelig understregede
Baunsgaard, at en overgangsperiode på »mindst 10 år« var nødvendig.
Partierne V, K, CD og KRF var alle klart imod beslutningsforslaget.
Deres kritik gik ligesom under 1. behandlingen af lovforslaget på son
dringsproblemet, herunder bevisbyrdereglen, samt svaghederne ved nettoprincippet25.
Som omtalt ville partierne redegøre.for deres endelige stillingtagen til
beslutningsforslaget i en tillægsbetænkning. Denne blev afgivet den 20.
december. SF tilsluttede sig beslutningsforslaget, men tog forbehold over
for nettoprincippet. Bruttoprincippet anså SF for at være mere hensigts
mæssigt, idet forskellige arter af indkomster (renteindtægter, udbytter,
arbejdsindtægter osv.) blev beskattet ens. Partiet bemærkede, at de i
bilag 58 til L 65 (Det økonomiske Sekretariats notat af 12.12.79) anførte
argumenter imod bruttorenteprincippet fandtes lidet overbevisende. Li
geledes tog SF forbehold over for overgangsperiodens længde og frem
førte, at en kortere overgangstid burde overvejes.
RV tilsluttede sig formålet med beslutningsforslaget, således som det
fandt udtryk især i punkterne 1 og 2, og ville stemme for forslaget. Dog
gjorde RV opmærksom på, at adskillelsesproceduren mellem private og
erhvervsrenter trængte til en grundigere gennemarbejdning. Om det fo
reslåede nettoprincip hed det i det radikale bidrag til betænkningen:
»Dette princip medfører skavanker, jfr. udvalgsbilag 57 til lovforslag L
6526. Disse skavanker må nøje overvejes og modvirkes, hvis dette princip
25. F. sp. 2701-2723.
26. Bil. 57 var ikke blandt udvalgsakterne.
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skal fastholdes«. RV udtrykte således ikke som SF eksplicit præference
for bruttoprincippet. DR tilkendegav ligesom i betænkningen af 17. de
cember 1979, at partiet ville undlade at stemme.
V indstillede beslutningsforslaget til forkastelse af 3 grunde. For det
første var problemstillingen fradrag i indkomst/fradrag i skat grundlæg
gende forkert. For det andet var sondringsproblemet ikke løst. Og for det
tredie rummede nettoprincippet betydelige urimeligheder, nemlig: favo
risering af personer med renteindkomster, diskrimination af aktieejere
samt fordyrelse af udgiften til ejerbolig på grund af manglende sidestil
ling af lejeværdi og renteindtægt. K afviste beslutningsforslaget med den
begrundelse, at det stort set var identisk med lovforslaget. Derfor nøje
des partiet med at henvise til de argumenter, som det havde fremført
under 1. behandlingen af lovforslaget. Z indstillede beslutningsforslaget
til forkastelse under henvisning til de 9 »anklagepunkter« i betænkningen
af 17. december 1979. Partiet fremsatte i øvrigt 2 ændringsforslag i til
lægsbetænkningen. Det ene gik på en sidestilling af statsgaranterede stu
dielån og andre lån beregnet på dygtiggørelse og/eller etablering. Det
andet gik på, at merprovenuet ved omlægningen skulle anvendes til en
forlængelse af proportionalskattestrækket og/eller ekstraordinære forhøj
elser af personfradraget.
Endelig indstillede CD beslutningsforslaget til forkastelse på grund af
sondringsproblemet, og fordi forslaget især ville ramme lønmodtagere
med egen bolig. CD fremsatte ligeledes 2 ændringsforslag i tillægsbe
tænkningen: en forlængelse af overgangsperioden til 15 år, og at omlæg
ningen af rentefradraget kun skulle gælde fremtidig gæld27.
Da beslutningsforslaget skulle til 2. og sidste behandling den 21. de
cember 1979 var der ud over ændringsforslagene i tillægsbetænkningen
stillet 2 ændringsforslag af hhv. Arne Bjerregaard og Chr. Christensen
fra KRF. Disse 2 ændringsforslag tilsigtede begge at give folketingsbe
slutningen en mere uforpligtende karakter. Først behandledes de 6 æn
dringsforslag. Kalnæs (SF) kunne støtte Z ’s ændringsforslag om, at mer
provenuet fra omlægningen kunne anvendes til at forhøje personfradra
get. Ingen af de 6 ændringsforslag blev imidlertid vedtaget ved afstemningen .
Regeringens forslag sattes derefter til forhandling. Baunsgaard (RV)
betegnede det som »et stort fremskridt«, når et flertal i Folketinget om et
øjeblik ville have anbefalet, at der gennemføres en omlægning af rente27. B. sp. 371-78.
28. Jfr. afstemningsresultaterne i F. sp. 3171-72.
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fradraget. Han udtrykte håb om, at de 3 partier, der stod sammen om
dette flertal, ville finde ud af at gøre det på den måde, der bedst tjener de
brede masser, som består af ganske almindelige mennesker. Samtidig
understregede han, at hvis man skulle nå til enighed, så fordrede det, at
ingen på forhånd mødte med løsninger, men at man var parat til en åben
diskussion. Kalnæs (SF) karakteriserede ligeledes den forestående anbe
faling af renteomlægningen som »et stort skridt fremad«, men pegede
også på svaghederne i forslaget. Karl Hjortnæs afsluttede debatten med
at fremhæve, at udtalelserne fra RV og SF både i betænkningen og i salen
havde vist, at disse 2 partier var parat til at gennemføre en lovgivning på
dette område meget snart i det nye år, hvilket han takkede dem for.
Beslutningsforslaget blev herefter vedtaget med 93 stemmer (SD, SF,
RV og VS) mod 69. 3 (DR) undlod at stemme29.
Spørgsmålet er imidlertid, om skatteministerens afsluttende bemærk
ninger ikke var lovlig optimistiske. Nok havde SF og RV givet tilslutning
til regeringens forslag, men SF havde dog foretrukket et bruttoprincip og RV havde givet udtryk for meget betydelig skepsis over for nettorenteprincippet. I øvrigt er det ganske interessant, at både Baunsgaard og
Hjortnæs undlod at omtale VS’ støtte til forslaget.

Politiske forhandlinger
Efter nytår startede de politiske forhandlinger (også kaldet »teknisk be
arbejdning af lovforslaget«). Karl Hjortnæs forhandlede først med RV og
SF enkeltvis, men gik hurtigt over til at føre forhandlingerne med begge
partier samtidig. Drøftelserne foregik på Hjortnæs’ kontor i Skattemini
steriet ca. 1 gang om ugen. Fra RV deltog Bernhard Baunsgaard og Aase
Olesen og fra SF Kjeld Rahbæk Møller og Ole Kalnæs. Fra SD deltog
foruden skatteministeren Bernhard Tastesen, formand for Folketingets
skatteudvalg, og undertiden Børge Bakholt30.
SF havde straks bedt om at få VS, der havde stemt for beslutningsfor
slaget, og DR, der havde tilkendegivet en vis positiv interesse, inddraget
i forhandlingerne, hvilket var blevet afvist af både SD og RV. De radika
le var meget betænkelige ved at få VS med til forhandlingsbordet. Imid
lertid lovede Hjortnæs at holde såvel VS som DR løbende orienteret31.
29. F. sp. 3168-3174.
30. Samtale med Bernhard Baunsgaard (BB) 6.4.82, Kjeld Rahbæk Møller (KRM) 6.5.82
og KH 10.4.82.
31. Samtale med KH 10.4.82 og KRM 6.5.82.
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Karl Hjortnæs oplyser, at hans hensigt var, at de politiske forhandlinger
mellem de 3 partier skulle føre til et forlig - og at det, der skulle ske i
skatteudvalget, blot var en »ekspeditionssag«. Hjortnæs vurderede nem
lig, at sagen var politisk så følsom og kompliceret, at det var helt nødven
digt, at han personligt overtog forhandlingsinitiativet32. Selve forhandlin
gerne, der var mørklagte, blev langvarige, intense og detaljerede. De
førtes på basis af regeringens lovforslag, principbeslutningen og SF’s og
RV’s betænkningsbidrag. Især diskuteredes anvendelsen af merprovenu
et, sondringsproblemet, overgangsperiodens længde samt frem for alt,
om det skulle være netto- eller bruttoprincippet.
SD og RV var enige om at bruge merprovenuet til en forlængelse af
proportionalskattestrækket, mens SF hellere ville bruge det til en forhøj
else af personfradraget. Imidlertid bøjede SF sig ret tidligt på det
punkt33. SF havde som tidligere nævnt taget forbehold over for en over
gangsperiode på 10 år og foreslog i forhandlingerne 6 år, men kunne
heller ikke komme igennem med dette forslag. Der er uenighed mellem
Bernhard Baunsgaard og Kjeld Rahbæk Møller om, hvem der egentlig
krævede en overgangsperiode på 10 år. Rahbæk Møller hævder, at det
var RV34, mens Baunsgaard påstår, at det var Karl Hjortnæs.
Baunsgaard oplyser, at RV var tilhænger af en individuel overgangspe
riode, hvor der skulle laves særordninger for dem, der kom i klemme
(skønsvis ca. 100.000)35. Som før omtalt udtalte RV under 1. behandlin
gen af beslutningsforslaget, at en overgangsperiode på »mindst 10 år« var
nødvendig, så mon ikke Baunsgaard har fastholdt dette synspunkt under
de politiske drøftelser. Under alle omstændigheder enedes forhandlerne
om en overgangsperiode på 10 år.
Nøgleproblemet i forhandlingerne var, om det skulle være netto- eller
bruttoprincippet, der skulle lægges til grund. Straks ved forhandlingernes
start krævede Bernhard Baunsgaard, at det foreslåede nettoprincip skulle
ændres til et bruttoprincip. Baunsgaard fortæller, at bruttoløsningen var
en radikal principbeslutning fra landsmødet i Fredericia i 1975, der var
blevet konfirmeret på efterfølgende hovedbestyrelsesmøder og lands
møder, ligesom dette princip optrådte i de radikale programmer og pje
cer om skattepolitik36.
Baunsgaard var personlig meget stærk tilhænger af bruttoprincippet,
32.
33.
34.
35.
36.
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KRM 6.5.82.
KRM 6.5.82.
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BB 6.4.82.
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der efter hans opfattelse var det socialt mest retfærdige. Videre ville det
give det største provenu, der skulle bruges til en yderligere forlængelse af
proportionalskattestrækket37. Karl Hjortnæs var imidlertid stærkt imod
bruttoprincippet. Han slog især på de problemer, som dette princip ville
give i flyttesituationer, men både RV og SF tilbageviste kritikken. De
argumenterede, at man blot skulle sælge sine pantebreve i det gamle hus
og bruge beløbet til køb af det nye. Derved kunne man købe det nye hus
billigt - og problemet var løst38. Til gengæld angreb RV og SF nettoprincippet. Bl.a. var de imod, at en nettoløsning favoriserede obligationseje
re fremfor aktieejere39.
Sideløbende med de politiske forhandlinger mellem SD, SF og RV
fortsatte udvalgsarbejdet. Hovedproblemerne var stadig: sondrings
spørgsmålet og nettoprincippet over for bruttoprincippet. Hvad angik
sondringsproblemet, diskuteredes især problematikken omkring lånepro
venuets anvendelse. Med udgangspunkt i et længere afsnit fra indkomst
skatteudvalgets betænkning nr. 805 af 22. april 1977 ønskede skatteudval
get oplyst, om det var muligt at sondre mellem private og erhvervsmæssi
ge renteudgifter på grundlag af låneprovenuets anvendelse. Efter en
grundig redegørelse fastslog Karl Hjortnæs, at det ikke blot var muligt,
men at det heller ikke var forbundet med større vanskeligheder. Det ville
således være let for skatteyderne at dokumentere, at et lån var erhvervs
mæssigt. Det gjaldt f.eks. den erhvervsdrivendes sædvanlige leverandør
kreditter og lån optaget i forbindelse med opførelse af erhvervsbygnin
ger. Omvendt ville der være mange tilfælde, hvor det var ligeså oplagt, at
lånet var privat, f.eks. afbetalingsgæld for varige forbrugsgoder og lån i
forbindelse med køb af ejerboliger40.
Med hensyn til problemstillingen nettoprincip contra bruttoprincip
ønskede udvalget dels at vide, hvad det var fra Nationalbankens side, der
ud over det på bilag 58 (Det økonomiske Sekretariats notat af 12.12.79)
oplyste havde overbevist ministeren om nødvendigheden af at vælge nettoløsningen, dels en redegørelse for fordele og ulemper ved hhv. en
netto- og en bruttoløsning. Karl Hjortnæs svarede på det første
spørgsmål, at ud over de på bilag 58 meddelte oplysninger forelå der ikke
argumenter fra Nationalbanken til spørgsmålet om omlægning af fradra
get for private renteudgifter efter en brutto- eller nettoløsning. De i bilag

37.
38.
39.
40.

Samtale med BB 6.4.82.
Samtale med BB 6.4.82 og KRM 6.5.82.
Samtale med BB 6.4.82 og KRM 6.5.82.
Spm. 123 af 21.12.79 og svar 10.1.80. (Udvalgsakter).
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58 anførte argumenter var imidlertid efter regeringens opfattelse »så væg
tige, at man har fundet det rigtigst at vælge nettoløsningen«. Det andet
spørgsmål besvarede ministeren i første omgang ved at uddele et notat af
30. januar 1980 fra skattedepartementet. Det var en detaljeret redegørel
se for fordele og ulemper ved de 2 principper, men i realiteten et klart
forsvar for nettoprincippet og en stærk kritik af bruttoprincippet41.
Senere fulgte Karl Hjortnæs skattedepartementets notat op med sin
egen redegørelse. I et notat af 7. februar 1980 til skatteudvalget advarede
ministeren ligeledes stærkt imod bruttoprincippet42. For det første gjorde
han igen opmærksom på flytteproblemet (pkt. 6 i bil. 71), og for det
andet pegede han atter på, at en bruttoløsning ville tilskynde skatteyde
ren til at realisere sine aktiver og nedbringe sin gæld (pkt. 8 i bil. 71).
Men denne gang understregede skatteministeren meget kraftigt de farer,
som hele det økonomiske system blev udsat for. Han argumenterede:
»Når mange skattepligtige samtidig realiserer deres aktiver og nedbringer
deres gæld, kan der blive tale om ret uoverskuelige virkninger for rente
dannelsen og kursfastsættelsen«.
Bemærkselsesværdigt er det, at selv om SF klart foretrak brutto, til
kendegav partiet ikke desto mindre under de politiske forhandlinger, at
det vigtigste var at få et forlig - og at man i givet fald var parat til at »sluge
netto«43. Bernhard Baunsgaard havde ellers betonet over for SF, at de
ikke måtte svigte brutto44. Da de radikales tilslutning var nødvendig for
at få loven vedtaget, befandt partiet sig i en yderst stærk forhandlingspo
sition. Baunsgaard holdt da også hårdnakket fast på bruttoprincippet.
Karl Hjortnæs stod imidlertid ligeså stejlt på nettoprincippet. Hvorfor?
Utvivlsomt på grund af LO ’s meget stærke modstand mod brutto. Hjort
næs beretter, at han havde flere drøftelser med folk fra LO, bl.a. med
topøkonomen Poul Nyrup Rasmussen, formanden for LO’s skatteud
valg, Jørgen Freddy Hansen, samt Mogens Lykketoft45.
Alligevel fremsatte Karl Hjortnæs nogle ret interessante udtalelser til
Jyllands-Posten i slutningen af januar 1980. Han fastslog for det første, at
når Nationalbanken »direkte advarer regeringen mod at anvende brut
toprincippet, så vil næppe noget ansvarligt parti forsøge at få det gen
nemført«. Dette udsagn kan kun udlægges som et forsøg på at presse SF
41. Spm. 126 og 128 af 23.1.80 og skattedepartementets notat 30.1.80. (Udvalgsakter).
42. Notatet (L 65-bil.71) var ikke blandt udvalgsakterne, men indholdet fremgår dels af
udvalgets spm. 129, 130, 132 og 134, dels af Jyllands-Posten 2.3.80.
43. Samtale med KRM 6.5.82.
44. Gert Petersen i Jyllands-Posten 1.3.80.
45. Samtale med KH 10.4. og 23.4.82 samt KH’s skriftlige svar 21.4.82.
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og RV. På den anden side udtalte skatteministeren også: »Der er noget,
der taler for og noget, der taler imod begge principper« - og føjede så til,
at det ikke var afgørende for forslaget, om det byggede på det ene eller
andet princip46. Denne sidste udtalelse var måske en åbning og kunne i
hvert fald tyde på evt. bevægelighed hos Hjortnæs.
RV vidste efter SF’s »indrømmelse« under forhandlingerne, at det var
af afgørende betydning at få VS til at støtte kravet om brutto. Derfor
henvendte Bernhard Baunsgaard sig nu ustandselig til VS’erne - og op
fordrede dem indtrængende til at lægge pres på regeringen ved at stille en
bruttoordning som betingelse for at gå med til et forlig47.
Regeringen havde nedsat et internt skatteudvalg, hvis formand var
skatteminister Karl Hjortnæs, og som ellers bestod af finansminister
Svend Jakobsen, økonomiminister Ivar Nørgaard, arbejdsminister Svend
Auken, socialminister Ritt Bjerregaard og indenrigsminister Henning
Rasmussen48. Den 19. februar 1980 holdt dette skatteudvalg møde. Af
det interne referat fremgår det, at skatteministeren først redegjorde for
de forhandlinger, der var ført med de radikale og SF. Han oplyste, at
drøftelserne især havde drejet sig om den valgte sondringsmodel (son
dring efter låneprovenuets anvendelse), overgangsperiodens længde, fra
dragsreglerne for renter af gammel erhvervsgæld og renter af studiestøtte
samt om anvendelsen af nettosystemet. Kun det sidste diskussionspunkt:
spørgsmålet om anvendelsen af et netto- eller bruttosystem gav »afgøren
de vanskeligheder«. I den forbindelse gjorde skatteministeren gældende,
at hvis man fraveg nettoprincippet, var det sandsynligt, at der kunne
afgives betænkning om lovforslaget i løbet af kort tid. Samtidig fremhæ
vede han, at især hensynet til de virkninger, som en bruttoløsning måtte
forventes at ville få for kapitalmarkedet, talte stærkt imod at opgive
nettosystemet. Desuden ville en bruttoløsning give alvorlige problemer i
flyttesituationerne. Karl Hjortnæs gjorde dog også opmærksom på, at
nettoløsningen havde den skævhed, at for den skatteyder, som har rente
udgifter, ville en renteindtægt blive beskattet lempeligere end anden
form for indtægt.
Finansminister Svend Jakobsen mente, at det kunne blive vanskeligt at
opnå den fornødne politiske støtte til en opgivelse af nettoløsningen.
Man burde derfor nok foreløbig »fastholde nettoløsningen«. Finansmini-

46. Jyllands-Posten 29.1.80.
47. Samtale med Preben Wilhjelm (PW) 6.5.82.
48. Samtale med KH 10.4.82.
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steren fandt det imidlertid ganske afgørende at få lovforslaget bragt igen
nem Folketinget inden sommerferien.
Skatteministeren omtalte materialet fra Det økonomiske Sekretariat
og Nationalbanken vedrørende de virkninger, som anvendelsen af et
bruttoprincip ville få for kapitalmarkedet. Han meddelte, at dette mate
riale ikke havde kunnet overbevise de andre partier - og især de radikale
- om, at det var »uacceptabelt« at bygge på en bruttoløsning. Karl Hjortnæs bad finansministeren om at medvirke til at få denne problemstilling
nærmere belyst, evt. hos pengeinstitutterne. Skatteministeren erklærede
sig enig i, at forhandlingerne skulle videreføres »på basis af en nettoløsning«.
Interessant er det, at regeringens skatteudvalg var indstillet på at gå
med til modregning for aktieudbytter. I referatet fra mødet hed det nem
lig: »Hvis nettoløsningen accepteres af andre, bliver man formentlig
nødsaget til at udvirke modregning til også at omfatte aktieudbytte«49.
Allerede her skal det slås fast, at mødets klare konklusion var, at net
toløsningen skulle fastholdes.

Slutfasen
I den afgørende forhandlingsfase inviterede Karl Hjortnæs VS, som han
havde holdt løbende orienteret, til et møde i Skatteministeriet for at
høre, hvordan VS forholdt sig til netto- og bruttoprincippet.
VS’ delegation, der bestod af skatteordføreren Mikael Waldorff og
boligordføreren Preben Wilhjelm, tilkendegav straks, at VS meget stærkt
støttede RV’s krav om en bruttoløsning, bl.a. på grund af det større
provenu. Ifølge Preben Wilhjelm svarede Hjortnæs, at SD bestemt ikke
havde noget imod en bruttoordning, men partiet havde ikke troet, at der
var politiske muligheder for dette princip, da de fremsatte deres lovfor
slag i december 1979. VS’erne gjorde imidlertid opmærksom på de bolig
politiske virkninger af en bruttoløsning. De påpegede således for det
første, at der ville komme en masse indvendinger om, at nybyggeriet ville
gå i stå, og for det andet, at der ville komme en masse indvendinger om
flytteproblemet. Derfor opfordrede Wilhjelm skatteministeren til at tage
en samtale med boligminister Erling Olsen. Videre foreslog VS en in
deksfinansiering, der skulle modvirke en lammelse af nybyggeriet. Og
endelig tilrådede VS stærkt, at der blev gjort noget ved flytteproblemet.
49. Mødereferat nr. 4, 19.2.80. (Weekendavisen 7.3.80).
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Karl Hjortnæs afviste imidlertid at følge VS’ forslag. Hvorfor? Af to
grunde efter Preben Wilhjelms opfattelse. Den ene var, at Karl Hjortnæs
manglede »boligpolitisk indsigt og tæft«. Den anden var, at han ikke ville
dele æren for et forlig med boligministeren. VS understregede under
samtalen, at man ikke ønskede at blive betragtet som egentlig parthaver i
forliget. Man ville gerne stemme for forliget, men det var kun en »stem
meaftale«, hvilket i øvrigt var en nyskabelse, som VS havde introduceret
på Christiansborg. VS havde f.eks. også benyttet sig af en »stemmeafta
le« i forbindelse med stoppet for ejerlejligheder50.
Den 21. februar 1980 blandede Nationalbanken sig atter direkte i ren
teforhandlingerne, idet banken sendte en kraftig advarsel mod bruttoprincippet til skatte- og afgiftsudvalget51. I sin analyse af bruttoprincippets sandsynlige virkninger på lidt længere sigt understregede National
banken, at de skattemæssige fordele, som bruttosystemet formodes at
bringe det offentlige sammenlignet med nettosystemet, efter al sandsyn
lighed stort set ville udeblive, idet skatteborgerne måtte forventes at ville
udligne finansielle bruttoaktiver og -passiver. Bruttometoden med den
asymmetriske behandling af renteindtægter og -udgifter ville føre til rent
skattemæssigt motiverede og uhensigtsmæssige finansielle omlægninger,
som efter Nationalbankens opfattelse forringer kapitalmarkedets effekti
vitet og borgernes dispositionsfrihed. Konsekvenserne ville især blive
følelige i forbindelse med omsætningen af fast ejendom, men også den
private besiddelse af værdipapirer samt bank- og sparekasseindskud ville
blive berørt. Nationalbanken konkluderede, at de forventede finansielle
dispositioner ville medføre »betydelige gener for den almindelige penge
politik«.
Hvorfor foretog Nationalbanken det usædvanlige skridt at intervenere
i den politiske beslutningsproces52, og hvorfor kastede banken sit lod i
vægtskålen til fordel for nettoprincippet? Det kan naturligvis tænkes, at
finansministeren direkte har opfordret Nationalbanken hertil (jfr. mødet
i regeringsudvalget 19.2.80), men det vides ikke. Når Nationalbanken
advarede så stærkt mod brutto og dermed indirekte udtalte sig til fordel
for netto, er forklaringen utvivlsomt, at Nationalbanken virkelig frygte
de, at konsekvenserne af bruttoprincippet ville betyde, at bankens egne
50. Samtale med PW 6.5.82.
51. Pga. 50-årsreglen har jeg ikke anvendt notatet (L 65-bil.7O), men indholdet fremgår af
Nationalbankens besvarelser af udvalgets spm. 156 og 157. (Udvalgsakter). Se også
Politiken 1.3.80 og Jyllands-Posten 29.2.80.
52. PW, der var stærkt utilfreds med Nationalbankens »uanstændige« indblanding, rejste
sagen på bankens næste repræsentantskabsmøde. (Samtale med PW 6.5.82).
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muligheder for at føre effektiv pengepolitik ville blive ikke blot vanske
liggjort, men alvorligt svækket. Derimod var Nationalbanken helt tryg
ved en nettoordning, der efter bankens vurdering kun ville få »begrænse
de virkninger på kapitalmarkedet«53.
Dansk Sparekasseforening indkaldte i slutfasen RV til et møde, hvor
foreningen redegjorde for sit syn på renteomlægningen. Sparekassefore
ningen havde tidligere ytret interesse for en fradragsomlægning og påpe
get, at det var nødvendigt at gennemføre den. Men ved mødet med de
radikale gjorde foreningen nu meget ud af at forklare, at bruttoløsningen
var »helt hul i hovedet«54. Hvorfor indkaldte Dansk Sparekasseforening
pludselig RV til et møde, og hvorfor lagde foreningen pres på partiet?
Var det mon sket på finansminister Svend Jakobsens initiativ (jfr. mødet
i regeringsudvalget 19.2.80), eller evt. på Nationalbankens? Under alle
omstændigheder var Sparekasseforeningen alvorlig bange for konsekven
serne af brutto. Den fremtrædende økonom i Sparekasseforeningen, spa
rekassedirektør Lars Eskesen, advarede således offentligt mod en brutto
ordning i »kommentaren« i Politiken den 23. februar 1980. Han skønne
de, at den forventede realisation af pengeværdier (obligationer, pante
breve og indlån) ville føre til en nedgang i de samlede pengefordringer på
ikke mindre end 40-50 mia. kr.55.
Delvis foranlediget af pengeinstitutternes kraftige advarsler mod bruttoprincippet begyndte en intern debat både i den radikale folketingsgrup
pe og i partiet som helhed om de 2 principper. Uenigheden i folketings
gruppen var stor56. Bernhard Baunsgaard forsvarede brutto, men nogle
mente, at det skulle være et nettoprincip. Bl.a. var der én, der hele tiden
plæderede for dette princip57. Tage Dræbye, RV’s boligpolitiske ord
fører, var ifølge Niels Helveg Petersen betænkelig ved brutto, og Niels
Helveg oplyser, at han selv hverken var for brutto eller netto, idet begge
principper teknisk og sagligt var behæftede med store svagheder58. Men
som nævnt var det i hele partiet, at man begyndte at drøfte brutto contra
netto. Baunsgaard fortæller, at Lauge Dahlgaard, fhv. arbejdsminister i
VKR-regeringen, skrev et brev til ham, hvori han meddelte, at han var
total uenig med Baunsgaard i spørgsmålet om brutto og netto59. Tidligere
53. Nationalbankens vurdering af netto er gengivet i svar 6.5.80 på spm. 176 af 26.3.80.
(Udvalgsakter).
54. Samtale med Niels Helveg Petersen (NHP) 26.4.82.
55. Politiken 23.2.80.
56. Samtale med Harald Westergård Andersen (HWA) 22.6.82.
57. Samtale med BB 6.4.82.
58. Samtale med NHP 26.4.82.
59. Samtale med BB 6.4.82.
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medlem af folketingsgruppen, Grethe Philip, var ligeledes meget betæn
kelig ved bruttoprincippet60. Og nogle af de folk, der havde arbejdet med
skattetanker og -reformer, begyndte også at udtrykke betydelig tvivl, om
RV nu også havde fundet den rigtige løsning61.
I renteforhandlingerne spillede RV pludselig ud med et såkaldt modifi
ceret nettorenteforslag (eller bruttorenteforslag). Forslaget, som
Baunsgaard havde overtalt gruppen til at acceptere, gik ud på, at der
alene skulle foretages modregninger for renter af bank- og sparekassein
deståender samt udbytter af aktier62. RV ville altså dels skåne småsparer
ne, hvilket var traditionel radikal politik, dels opmuntre den aktive inve
stering63. Derimod skulle der efter det radikale forslag ikke være modreg
ningsret for renter på pantebreve eller obligationer. Bernhard
Baunsgaard var nærmest allergisk over for pantebreve, som han betegner
som »forbistrede« og »forrykte«64.
Hvilke motiver havde RV til at fremsætte dette forslag? Formentlig
flere. For det første er det sandsynligt, at RV fremsatte det som et
kompromisforslag, altså simpelt hen for at få et forlig. Især var vel
Baunsgaard, der havde investeret mange kræfter, energi og tid i sagen,
stærkt interesseret i et forlig. For det andet kan det tænkes, at RV efter
hånden var kommet til den erkendelse, især efter pengeinstitutternes
advarsler, at det modificerede nettorenteforslag var et teknisk og sagligt
bedre forslag end bruttoforslaget. Og endelig for det tredie var det måske
et taktisk forslag dels for at tækkes den begyndende modstand i partiet
mod bruttoprincippet, dels for at have et politisk alibi, hvis der senere
blev problemer med brutto.
Hvordan blev forslaget så modtaget af de andre partier? VS udviste
som det eneste parti en vis interesse. Ifølge Baunsgaards fremstilling ville
VS’erne gerne gå med til modregningsret for indeståender især i spare
kasser, men også i banker. Derimod afviste partiet kategorisk enhver
modregningsret for aktieudbytter65. Til Baunsgaards store overraskelse
forkastede både SD og SF totalt det radikale forslag, som SF betragtede
som en »løjerlig fisk«, der ikke kunne bruges til noget66. Formentlig var
de bl.a. imod favoriseringen af aktieudbytter og bankrenter67.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Samtale med NHP 26.4.82.
Samtale med NHP 26.4.82.
BB’s brev 27.2.80 til KH. (Hjortnæs’ arkiv).
Samtale med BB 6.4.82.
Samtale med BB 6.4.82.
Samtale med BB 6.4.82.
Samtale med KRM 6.5.82.
Information 29.2.82.

Rentefradragsforliget og dets sammenbrud 1980

615

Tirsdag 26. februar 1980
Efter samtalen med VS i Skatteministeriet har Karl Hjortnæs sandsynlig
vis besluttet at skifte fra netto til brutto. De radikales stemmer var
nødvendige - og derfor var Hjortnæs nødt til at imødekomme dem, hvis
han ville have et forlig. Og det ønskede Hjortnæs utvivlsomt meget
stærkt. Personlig har han tilsyneladende heller ikke haft svært ved at
skifte til bruttoprincippet. Både Hjortnæs og Baunsgaard oplyser således
samstemmende, at han foretrak dette princip68. Ifølge Karl Hjortnæs fik
han først tilslutning til brutto i den socialdemokratiske folketingsgruppes
skatteudvalg69. Dette udvalg var sammensat af Bernhard Tastesen,
Børge Bakholt, Mogens Camre, Thomas Have, Hans Erenbjerg, Erwin
Jensen, Ole Stavad og Egon Jensen70. Dog forekommer det ikke særlig
sandsynligt, at Mogens Camre skulle have givet sin tilslutning. Camre var
nemlig meget stærk modstander af bruttoprincippet, som han ofte havde
talt kraftigt imod71.
Sidst på dagen, tirsdag den 26. februar 1980, holdt den socialdemokra
tiske folketingsgruppe møde om renteforhandlingerne. Mødet var yderst
slet besøgt, idet under halvdelen af gruppen var til stede72. Statsminister
Anker Jørgensen, boligminister Erling Olsen og Mogens Camre deltog
f.eks. ikke73. Den ringe mødedeltagelse skyldtes formentlig begravelsen
af fhv. kulturminister Niels Matthiasen om eftermiddagen74. I gruppefor
mand Knud Heinesens fravær overtog Henning Jensen ledelsen af
mødet75. Af det interne referat fra mødet fremgår det, at Børge Bakholt
først redegjorde for renteforhandlingerne. Han gjorde opmærksom på,
at det ville være svært at få et forlig uden en bruttoløsning. Bakholt
omtalte RV’s modificerede nettoløsning, som flere medlemmer tog klar
afstand fra. Skatteminister Karl Hjortnæs redegjorde derpå for fordele
og ulemper ved bruttoprincippet. Han fremkom med den virkelig bemær
kelsesværdige oplysning, at formanden for LO’s skatteudvalg, Jørgen
Freddy Hansen, ville acceptere en bruttoløsning. Bernhard Tastesen sag
de, at brutto var rigtigst set fra et socialdemokratisk synspunkt.
68.
69.
70.
71.
72.

Samtale med KH 10.4.82 og BB 6.4.82.
Samtale med KH 10.4.82.
KH’s skriftlige svar 21.4.82 på tillægsspm.
Samtale med KH 10.4.82 og Erling Olsen (EO) 29.4.82.
Kilderne er uenige om antallet. F.eks. nævner Weekendavisen 7.3.80 en snes, Jyllands-Posten 29.2.80 anfører 28, mens EO siger 26. (Samtale med EO 29.4.82).
73. Samtale med EO 29.4.82 og KH 25.4.82.
74. Samtale med KRM 6.5.82.
75. Henning Jensen ønskede desværre ikke at medvirke i undersøgelsen.
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Bjørn Westh havde et interessant indlæg, idet han foreslog, at man
ventede med at slutte forlig med SF, RV og VS - og i stedet søgte et
andet forligsmønster. Imidlertid gik finansminister Svend Jakobsen
stærkt imod den idé. Han gjorde gældende, at SD havde gennemført
»decemberløsningen« med netop disse partier. Personlig var han tilhæn
ger af bruttoprincippet76. Thomas Have fra gruppens skatteudvalg udtal
te sig til Hjortnæs’ forbavselse negativt om bruttoprincippet77. Konklusi
onen blev imidlertid, at Karl Hjortnæs fik et mandat til »at slutte forlig
primært på lovforslagets forudsætninger, men med mulighed for at sluge
brutto«78.
Det socialdemokratiske gruppemøde har været meget omdiskuteret.
For det første er det blevet hævdet, at der ikke var udsendt dagsorden.
For det andet er det blevet påstået, at Karl Hjortnæs i strid med sandhe
den havde oplyst, at Jørgen Freddy Hansen, formanden for LO’s skatte
udvalg, havde sagt god for brutto79. Og endelig for det tredie er det
blevet hævdet, at der ikke blev draget nogen konklusion på mødet80.
For at tage den sidste påstand først, så kan det dokumentarisk slås fast,
at gruppen drog en konklusion. Karl Hjortnæs fik et mandat til at afslutte
forhandlingerne. Med hensyn til om skatteministeren har misinformeret
gruppen angående Jørgen Freddy Hansens holdning skal det først kon
stateres, at det dokumentarisk står fast, at Karl Hjortnæs forsikrede
gruppen om, at Jørgen Freddy Hansen ville acceptere en bruttoløsning.
Spørgsmålet er derefter, om det er rigtigt, at Freddy Hansen har givet
dette tilsagn til Hjortnæs.
For det første kan det anføres, at Weekendavisen den 7. marts 1980
citerede Jørgen Freddy Hansen for at have sagt til LO’s formand Thomas
Nielsen og næstformand Knud Kristensen, at han aldrig mere ønsker at
repræsentere LO i forhandlingerne med Hjortnæs, og at han følte sig
misbrugt i en god sags tjeneste. For det andet har Freddy Hansen i et
brev til forfatteren meget stærkt afvist, at han (eller LO) skulle have
accepteret en bruttoløsning81. Således er problemet, at Karl Hjortnæs på
gruppemødet oplyste, at Jørgen Freddy Hansen havde sagt god for en
bruttoløsning, mens Freddy Hansen selv pure benægter det. Hvem taler

76.
77.
78.
79.
80.
81.

Mødeprotokol 26.2.80.
Samtale med KH 3.5.82.
Mødeprotokol 26.2.80.
Weekendavisen 7.3.80.
Weekendavisen 7.3.80.
Jørgen Freddy Hansen brev 24.11.82 til forf.
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sandt/falsk? Hjortnæs eller Freddy Hansen? Spørgsmålet er umuligt at
afgøre, idet påstand står mod påstand.
Hvad angår spørgsmålet om udsendelsen af en dagsorden, må det
bemærkes, at gruppemødet var en fortsættelse af et middagsmøde, hvor
man ikke var blevet færdig. Rentespørgsmålet havde tilsyneladende ikke
været på dagsordenen for dette middagsmøde - og det var ikke blevet
oplyst, at der skulle tages stilling til renteforhandlingerne på aftenmø
det82. Derfor er der nogle omstændigheder, der kunne tyde på, at Karl
Hjortnæs måske »kuppede« sit mandat igennem på det socialdemokrati
ske gruppemøde.
Forhandlerne fra SD, SF og RV havde aftalt, at de skulle mødes på
Karl Hjortnæs’ kontor i Skatteministeriet tirsdag aften den 26. februar
for at slutte den endelige aftale. I den anledning havde Hjortnæs disket
op med fin middag: franske bøffer, rødvin, kaffe og cognac. VS, der
havde lovet skatteministeren at stemme for aftalen, var her med for
første gang sammen med de andre partier.
De radikale lod imidlertid vente på sig. Først et par timer senere end
de andre dukkede Bernhard Baunsgaard op - og meddelte til alles store
overraskelse, at han ikke havde mandat til at indgå forlig83. Ifølge Preben
Wilhjelms version afsvor Baunsgaard ikke bruttoløsningen, men han var
»ulden« og sagde, at han i hvert fald ikke kunne binde sig endnu. RV var
tilsyneladende ved at få kolde fødder, og Baunsgaard gjorde gældende,
at aftalen krævede et stort informationsarbejde. VS foreslog atter, at
man skulle forsøge at imødegå de forventede boligpolitiske indvendinger
dels ved et forslag om indeksfinansiering, dels ved at tage højde for
flytteproblemet84. På »forligsmødet« berørte man tilsyneladende også
RV’s modificerede nettorenteforslag85, men med den socialdemokratiske
folketingsgruppes klare afvisning af forslaget havde det ingen chancer.

Onsdag 27. februar 1980
Næste dag, onsdag den 27. februar, opnåede Bernhard Baunsgaard imid
lertid mandat til at slutte forlig. Han havde på den radikale folketings
gruppes møde oplyst, at Karl Hjortnæs pludselig var gået ind for brutto82.
83.
84.
85.

Samtale med EO 29.4.82.
Samtale med KRM og PW 6.5.82.
Samtale med PW 6.5.82.
Det hed nemlig i BB’s brev 27.2.80: »Da denne løsning ( det modificerede nettoforslag) ikke i aftes (min fremhævelse) kunne vinde tilslutning ...«
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ordningen, og Baunsgaard havde bemærket, at det kunne de radikale
ikke så godt afvise. Der ville også blive »ballade med VS«86. Derfor gav
gruppen »med betænkelighed« mandat til at slutte forlig på brutto87.
Da Karl Hjortnæs havde fornemmet, at nogle i RV begyndte »at ryste
på hånden« havde han opfordret Baunsgaard til at give en skriftlig tilslut
ning til forliget88.1 et brev til skatteministeren af 27. februar 1980, der var
underskrevet af Bernhard Baunsgaard, hed det: »Jeg må herved medde
le, at den radikale folketingsgruppe nu har truffet sin beslutning. Der var
fortsat i gruppen sympati for en nettoløsning, hvori indgik alene renter af
bank- og sparekasseindestående samt udbytte af aktier. Da denne løsning
jo ikke i aftes kunne vinde tilslutning i tinget foretrækker gruppen bruttoløsningen«89.
Bernhard Baunsgaard giver imidlertid en anden forklaring på baggrun
den for brevet. Han siger, at han skrev brevet, for at det bagefter skulle
være helt klart, at hvis der blev problemer med bruttoordningen, så var
det ikke de radikales skyld90.
VS krævede et udtrykkeligt tilsagn fra skatteministeren om, at omlæg
ningen ikke måtte forhindre en egentlig løsning af rentefradragsproble
met. Dette tilsagn fik VS via Karl Hjortnæs’ svar på et udvalgsspørgs
mål91.
Onsdag eftermiddag kunne forliget så endelig indgås. Det bestod af
Karl Hjortnæs’ ændringsforslag, der indeholdt en bruttoløsning for om
lægning af fradraget for private renteudgifter, samt et næsten færdigformuleret udkast til betænkning om loven om renteomlægningen92. Bern
hard Baunsgaard oplyser i øvrigt, at da forliget lige var indgået, blev
skatteministeren ringet op af industriminister Erling Jensen. Da denne
erfarede, at det blev et bruttoforlig, svarede han efter Hjortnæs’ udtalel
ser til de tilstedeværende: »Det var fandens!«93.
Næppe var forliget indgået, før skatteudvalget nærmest bombarderede
Karl Hjortnæs med spørgsmål om, hvorfor han havde valgt brutto, som
han tidligere havde kritiseret så stærkt. Allerede samme dag anmodede
udvalget således om en kommentar til hans tidligere bemærkninger i
86. Samtale med BB 6.4.82.
87. BB’s redegørelse 29.2.80 til HB (HB-arkivet) samt samtale med BB 6.4.82 og NHP
26.4.82.
88. Samtale med KH 10.4.82.
89. BB’s brev 27.2.80 til KH. (Hjortnæs’ arkiv).
90. Samtale med BB 6.4.82.
91. Samtale med PW 6.5.82.
92. Samtale med KRM 6.5.82 samt KH 10.4. og 3.5.82.
93. Samtale med BB 6.4.82.
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notatet af 7. februar 1980 om faren ved realisation af aktiver (pkt. 8 i bil.
71). Skatteministeren svarede prompte, at da omlægningen efter æn
dringsforslaget skulle ske over en 10-årig periode, måtte det antages, at
den umiddelbare virkning ville være tilsvarende »begrænset«. Hertil
kom, at også andre forhold end de skattemæssige havde betydning for
omfanget af den likvide reserve, de skattepligtige måtte ønske at opret
holde. F.eks. ønsket om at kunne imødegå uforudsete udgifter94. Ad
spurgt om bruttoprincippets indflydelse på pantebrevsmarkedet, fremhæ
vede skatteministeren nu: »at tilskyndelsen til at realisere pantebreve og
anvende provenuet vil blive begrænset af udsigten til et kurstab og af, at
overgangsperioden forlænges fra 6 til 10 år«95.
Det økonomiske Sekretariat kom også Karl Hjortnæs til undsætning,
idet sekretariatet modificerede sin tidligere negative vurdering af brut
toprincippets skadelige indflydelse på penge- og kapitalmarkedet. Såle
des understregede Det økonomiske Sekretariat nu, at en overgangsperio
de på 10 år ville indebære, at forskellen i marginalbeskatning for rente
indtægter og -udgifter først mere gradvist ville give en økonomisk tilskyn
delse til at afhænde finansielle aktiver og anvende provenuet til at redu
cere passiver. Videre gjorde sekretariatet opmærksom på, at transak
tionsomkostninger i forbindelse med en sådan omlægning kunne være
ganske store - f.eks. stempelafgifter og gebyrer til vekselerer eller penge
institutter - målt i forhold til »skattegevinsten« de første år. Disse forhold
ville ifølge Det økonomiske Sekretariat mindske vanskelighederne på
penge- og kapitalmarkedet og lette styringsproblemerne i overgangspe
rioden96.
Karl Hjortnæs udtalte endog til pressen, at Nationalbanken slet ikke
havde advaret mod brutto97.
Før den socialdemokratiske gruppe havde givet sin endelige tilslutning
til forliget, foretog formanden for skatteudvalget, Bernhard Tastesen,
det ualmindelige skridt, at han (efter aftale med Hjortnæs?) gik til radio
en og annoncerede, at nu var der sluttet et renteforlig98.
Boligminister Erling Olsen, der var til nordisk boligministermøde på
Hotel Marselis i Århus, fortæller, at han først fik kendskab til forliget, da
det blev meddelt af Bernhard Tastesen i radioen. Han blev meget forbav
set, idet han overhovedet ikke havde nogen fornemmelse af, at et rente94.
95.
96.
97.
98.

Spm. 129 og 130 af 27.2.80 og svar samme dag. (Udvalgsakter).
Spm. 133 af 27.2.80 og svar samme dag. (Udvalgsakter).
Spm. 144 af 28.2.80 og svar 29.2.80. (Udvalgsakter).
Information 29.2.80.
Avisårbogen 1980 samt samtale med BB 6.4.82 og EO 29.4.82.
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forlig var under opsejling. Erling Olsen oplyser således, at han havde
været til gruppemøde midt på dagen tirsdag den 26. februar 1980, og der
havde han forstået, at man nok ville holde et gruppemøde sidst på dagen,
da man ikke havde nået det hele. Men der var ifølge Erling Olsen intet
blevet nævnt om, at gruppen skulle tage stilling til renteforhandlingerne.
Så boligministeren var draget afsted til Århus i fuld uvidenhed om, hvad
der var undervejs. Videre beretter Erling Olsen, at han blev ringet op af
nogle mennesker fra gruppen, som han havde god forbindelse til, og som
var »stærkt utilfredse med måden«, hvorpå forliget var blevet til". Hvem
disse utilfredse mennesker var, og hvad det helt konkret var, de var
utilfredse med, ville Erling Olsen imidlertid ikke fortælle. Men det frem
går af Hans J. Poulsens artikel i Weekendavisen fra 7. marts 1980, at
Mogens Camre i hvert fald var én af de utilfredse100.
Erling Olsen oplyser ligeledes, at han derpå talte med mennesker, der
stod LO nær, og meddelte dem, at »nu gik han i krig!«101. Navnene på
disse personer ville Erling Olsen heller ikke fortælle, men man har vel lov
at gætte på f.eks. Mogens Lykketoft. Inden telefonsamtalerne havde
Erling Olsen i øvrigt advaret sin kone, at han risikerede at miste sin
stilling102.
Da en journalist fra radioen om aftenen opsøgte Erling Olsen på Hotel
Marselis, gav boligministeren udtryk for sin store forbavselse over, at
noget sådant kunne ske, uden at han vidste det. Han nægtede faktisk at
tro på det - og gik i hvert fald ud fra, at der i givet fald var en flytteregel,
således at man kunne modregne i sine renteudgifter sine renteindtægter
fra pantebreve i huse, man selv havde boet i103.
Var boligminister Erling Olsens offentlige undsigelse af forliget en
spontan handling, eller var det en veltilrettelagt aktion, hvor flere perso
ner var taget i ed? Alt taler for det sidste. Erling Olsen oplyser jo selv, at
han dels blev ringet op af nogle »utilfredse« fra gruppen, dels at han var i
kontakt med mennesker, der stod LO nær104.

99. Samtale med EO 18.4. og 29.4.82.
100. At oplysningen er korrekt, bekræfter EO med udtalelsen om, »at alt det, der står i den
artikel, er rigtigt«. (Samtale med EO 29.4.82).
101. Samtale med EO 29.4.82.
102. Samtale med EO 18.4.82.
103. Avisårbogen samt samtale med EO 18.4. og 29.4.82.
104. Jfr. i øvrigt HWA’s påstand om, at EO handlede »i forståelse med LO«. (Dansk
Politik i går og i dag, 1982, p. 294).
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Torsdag 28. februar 1980
Næste dag, torsdag den 28. februar 1980, blev meget dramatisk. Da
Erling Olsen blev ringet op af morgenradioavisen, gentog han sin kritik
af forliget fra om aftenen. Denne gang dog i langt skarpere og dristigere
vendinger. Han sagde bl.a.: »Årh, nu må man først lade mig komme
hjem og høre, hvad der er passeret. Men jeg er temmelig sikker på, at
hvis man havde skiftet fra det rene nettoprincip, som vi har spillet ud, til
det rene bruttoprincip, så havde man snakket med boligministeren ... Jeg
savner fantasi til at forestille mig, at Det radikale Venstre vil være med til
at indføre stavnsbåndet igen. Det fik vi afskaffet i 1788 ... Jeg sidder
herovre til boligministermøde i Århus, og laver man noget på boligområ
det, så spørger man selvfølgelig boligministeren, og det har man ikke
gjort ,..«105.
Umiddelbart efter at Erling Olsens udtalelser var gået i æteren kl. 7,
opstod der hektisk politisk aktivitet. Bernhard Baunsgaard ringede øje
blikkelig til gruppen og sagde, at statsministeren måtte gribe ind, da man
ikke kunne have en minister, der gik imod106.
Statsminister Anker Jørgensen ringede til Erling Olsen og bad ham
komme hjem 107. På et kort morgenmøde i den socialdemokratiske folke
tingsgruppes bestyrelse beklagede statsministeren boligministerens udta
lelser. Han ønskede at få fuld klarhed om mandatet. Henning Jensen, der
var fungerende formand for gruppen, svarede, at der var ingen tvivl om
det mandat, der var givet fra gruppens side108.
Kl. 10 startede mødet i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
Børge Bakholt bad om gruppens tilslutning til afgivelse af betænkning om
loven om renteomlægning. Han oplyste, at SF og RV havde ønsket en
bruttoløsning, og at SD havde besluttet at acceptere denne for at få loven
igennem. Indtil nu havde de radikale ikke sagt fra. Chr. Kelm-Hansen
sagde, at han ved mødet tirsdag aften havde givet udtryk for en vis
forbavselse over, at et sådant spørgsmål skulle klares på den måde det
blev. Forbavselsen var ikke blevet mindre, da han samme dags morgen
havde hørt boligministerens udtalelser i radioen - udtalelser, der tydede
på, at der ledelsesmæssigt var noget, der ikke fungerede i øjeblikket. Det
måtte være rimeligt, at regeringen havde drøftet spørgsmålet om rente-

105.
106.
107.
108.

Weekendavisen 7.3.80.
Samtale med BB 6.4.82.
Samtale med EO 29.4.82.
Mødeprotokol 28.2.80.
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omlægningen så meget, at man udtalte sig enigt om dette udadtil.
Statsminister Anker Jørgensen sagde først, at det var med stor ulyst,
han tog ordet. Selve sagen havde været endevendt og drøftet mange
gange, og det måtte slås fast, at det var et led i »decemberløsningen«. Det
havde hele tiden været kendt, at der var plusser og minusser ved bruttoog nettoprincippet, men SD havde foretrukket nettoløsningen. De politi
ske muligheder var imidlertid anderledes. Spørgsmålet havde været be
handlet i regeringens skatteudvalg. Der var vejet for og imod. Og man
var indstillet på, at hvis man ikke kunne komme igennem med nettoprin
cippet, så måtte man vælge bruttoprincippet. Sagen havde, fortsatte An
ker Jørgensen, tillige været for i gruppens skatteudvalg, og der var dette
også accepteret, og derfor havde statsministeren været ligeså overrasket
som andre over boligministerens udtalelser i radioen samme dags mor
gen. Anker Jørgensen var ked af, at boligministeren havde udtalt sig som
han havde, ikke mindst fordi han hele tiden pålagde gruppen at sørge for,
at debatten foregik i gruppen, og at man udadtil optrådte i fællesskab.
Disse udtalelser understregede statsministeren meget stærkt. Anker
Jørgensen mente, at det var rigtigt, det der var gjort, og som der var givet
tilslutning til i gruppen forleden aften. Der havde ikke været tale om
hastværk, og statsministeren fandt det nødvendigt, at sagen fik en af
gørelse.
Bernhard Tastesen gjorde derpå rede for, hvordan hele forhandlings
forløbet havde været. På gruppemødet den 26. februar havde gruppens
skatte- og afgiftsudvalg fået mandat til at afslutte forhandlingerne. Det
var efter Tastesens opfattelse en samfundsnødvendighed, at denne lov
kom igennem. Henning Jensen gjorde gældende, at det var vigtigt, at
denne sag blev afsluttet, inden man forlod mødet.
Mogens Camre ville ikke sige, at der ikke var truffet den beslutning,
som Tastesen havde nævnt med hensyn til at forlade nettoprincippet men han havde via et referat fra Thomas Have ikke forstået, at det var så
vidtgående en ændring, der var tale om. Der ville nemlig opstå et pro
blem, når folk solgte deres huse og købte et andet. Det gjaldt derfor om
at finde en særordning for de mennesker, der kom i en flyttesituation.
Mogens Camre oplyste, at han havde forstået på Mogens Lykketoft, at
LO havde været imod, at man gik over til bruttoprincippet, og at man
fortsat var stærkt imod det. Han mente i øvrigt ikke, at det kunne være
rigtigt, at RV kunne tvinge SD ud i denne situation.
Statsminister Anker Jørgensen ville gerne vide, om gruppen havde
besluttet sig eller ej. Regeringen havde besluttet sig. Henning Jensen
understregede, at beslutningen var truffet i gruppen »på fuld legal og fuld
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demokratisk måde«. Knud Damgaard bemærkede hertil, at omend han
fandt, at der var en »vis usikkerhedsmargin omkring beslutningen«, så
var han enig i, at løbet måtte være kørt ud fra en ren politisk vurdering.
SD kunne ikke sige, at gruppen var uenig i beslutningen. Henning Jensen
oplyste, at RV havde vist lidt usikkerhed, men denne usikkerhed gik kun
på, om man ville medvirke til betænkningsafgivelse i indeværende uge.
Usikkerheden gik ikke på essensen i forslaget. Magnus Demsitz fremhæ
vede, at det var et af de vigtigste principper i »decemberløsningen«, og
han opfordrede til, at SD stod fast. Søren B. Jørgensen ønskede skatteog afgiftsudvalget til lykke!
Skatteminister Karl Hjortnæs oplyste, at formanden for LO’s skatteud
valg, Jørgen Freddy Hansen, »lagde vægt på, at forslaget kom igennem«.
Interessant er det, at Aage Andersen - der var medlem af LO’s forret
ningsudvalg - gav »fuld tilslutning« til den beslutning, der var truffet.
Han spurgte, om boligministeren havde været hørt, og om han havde
givet sin tilslutning. Finansminister Svend Jakobsen svarede Aage An
dersen, at den ændring, der var foretaget, efter hans bedste vurdering var
på et niveau, hvor det ikke var sædvanligt, at forslaget kom til den
samlede regering. Sagen var behandlet i regeringens skatteudvalg, hvoraf
boligminister Erling Olsen ikke var medlem, men referaterne af møderne
blev sendt til samtlige ministre. Referatet fra det sidst afholdte møde
sagde, at hvis man kunne få netto, skulle man have det. Men afgørende
var det at komme igennem med forslaget, om det så blev efter bruttoprincippet. Hvis boligministeren havde været så bekymret, som det var frem
gået af hans udtalelser i radioen samme dags morgen, burde det have
affødt en reaktion fra boligministeren efter modtagelsen af referatet.
Henning Jensen konkluderede, at der var enstemmig tilslutning til skatte
ministerens ændringsforslag til lovforslaget om renteomlægningen samt
til afgivelse af betænkning. Mødet sluttede kl. 11109.
Efter gruppemødet sagde statsministeren til den ventende presse: »Det
er regeringens beslutning, at vi skal tilslutte os forliget«, og han tilføjede:
»Det er ganske utilstedeligt, at man tager afstand fra et forlig, regeringen
har indgået«110. Anker Jørgensen meddelte videre, at skatteminister Karl
Hjortnæs nøje havde informeret ham og finansminister Svend Jakobsen,
inden kompromiset blev indgået111. Statsministeren erklærede endelig, at
Erling Olsen også var informeret om ændringen fra netto til brutto, idet
109. Mødeprotokol 28.2.80.
110. Information 29.2.80 og Jyllands-Posten 2.3.80.
111. Aktuelt 29.2.80.
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boligministeren havde fået tilsendt referatet fra regeringens skatteud
valg, hvoraf det fremgik, at regeringen var parat til at opgive nettoløsningen til fordel for bruttoprincippet112.
Som tidligere påpeget fremgår det imidlertid utvetydigt af møderefera
tet fra 19. februar 1980, at regeringen ville »fastholde nettoløsningen«.
Derfor har Erling Olsen heller ikke været orienteret om ændringen fra
netto til brutto.
Efter forligets indgåelse opstod et veritabelt oprør i RV. En hel række
radikale folketingskandidater - ca. 10-15 - skrev således til partikontoret
på Christiansborg og truede med udmeldelse, hvis forliget blev realise
ret113. Desuden var der nogle radikale, der søgte at rejse en protestbevæ
gelse mod forliget. Ifølge Baunsgaard var det især folk med tilknytning til
ejendomshandel, der ligesom Erling Olsen så faren for boligbyggeriet.
Bl.a. var det entreprenør Arne Vierø og Nederborg114. Og endelig hen
vendte nogle af de kyndigste og indsigtsfulde sig til partiledelsen og frarå
dede forliget. »Det dur simpelt hen ikke!«, sagde d e115.
Midt på dagen holdt den radikale folketingsgruppe sit første møde om
sagen. Stemningen var ifølge Niels Helveg lammet, da de radikale grup
pemedlemmer var meget betænkelige ved situationen. Men gruppen be
sluttede trods Erling Olsens udtalelser at holde fast ved forliget. RV
kunne jo håbe på, at Erling Olsen enten blev fyret eller fuldstændig
desavoueret116.
I løbet af torsdagen modtog skatteudvalget flere protester mod forli
get. Dansk Toldtjenestemands Forbund hævdede, at bruttoløsningen vil
le virke som en »særskat på flytning«, og forbundet henviste i den forbin
delse til, at tjenestemænd havde ubetinget pligt til at tåle uansøgte for
flyttelser117.
Danmarks Sparekasseforening var igen på mærkerne og gav udtryk
for, at bruttoløsningen ville føre til en »voldsom reduktion af privates
beholdninger af indlån, aktier, obligationer og andre pengeværdier for
derigennem at nedbringe gæld«118.
Der er ingen tvivl om, at Anker Jørgensen har skældt Erling Olsen
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Aktuelt 29.2.80 og Weekendavisen 7.3.80.
Samtale med BB 6.4.82 og NHP 26.4.82.
Samtale med BB 6.4.82.
Samtale med NHP 26.4.82.
Samtale med NHP 26.4.82.
Henvendelsen (L 65-bil.79) fremgår af spm. 146 af 28.2.80 og svar 29.2.80. (Udvalgsakter).
118. Henvendelsen (65-bil.82) fremgår af spm. 155 af 28.2.80 og svar 29.2.80. (Udvalgsak
ter).
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grundigt ud, da boligministeren dukkede op på statsministerens kontor
om eftermiddagen. Ifølge Erling Olsen sagde Anker Jørgensen, at både
finans-, økonomi- og indenrigsministeren allesammen havde sagt ja. Er
ling Olsen svarede, at han ikke var blevet orienteret og henviste til et
medbragt mødereferat fra regeringens skatteudvalg, hvoraf det fremgik,
at regeringen fastholdt en nettoløsning. Efter egne udsagn truede Erling
Olsen med at gå, hvis han ikke måtte opretholde sin kritik. Dette fik han
så lov til mod at love, at han ville stemme for forliget. I den forbindelse
måtte boligministeren sige, at det var de overordnede politiske hensyn til
RV, som gjorde, at han accepterede forliget. Endelig blev Erling Olsen
og Anker Jørgensen enige om, at boligministeren skulle gå i skatteudval
get kl. 17 og forklare sin holdning119.
Det kan egentlig undre, at Erling Olsen fik lov til offentligt at give
forligspartneren RV skylden for bruttoløsningen, men det kan jo tænkes,
at statsministeren var meget godt tilfreds med at få et politisk alibi over
for LO. Det kan især undre, at Anker Jørgensen ikke fyrede sin boligmi
nister. Hvorfor gjorde han det ikke? Der var formentlig flere grunde. For
det første var Anker Jørgensen nok generelt ikke indstillet på fyringer,
efter han i december 1978 havde fyret daværende undervisningsminister
Ritt Bjerregaard på et grundlag, der viste sig at være noget løst. For det
andet er det sandsynligt, at Erling Olsen faktisk havde overbevist statsmi
nisteren om, at han ikke var blevet informeret. For det tredie stod Erling
Olsen politisk ret stærkt. Han ansås for at være en dygtig boligminister,
og han havde en god presse120. For det fjerde har Erling Olsens personli
ge charme måske også spillet ind. Og endelig for det femte - og vigtigst har Anker Jørgensen utvivlsomt været klar over, at LO, der var stærkt
imod bruttoordningen, støttede boligministeren. Efter mødet hos stats
ministeren udtalte Erling Olsen til pressen, at han fastholdt, hvad han
havde sagt, men at han havde forstået, at overordnede politiske hensyn
til RV gjorde, at man måtte leve med det121.
Bemærkelsesværdigt er det, at Mogens Camre - én af de »utilfredse« offentligt bakkede Erling Olsen op. Han erklærede således til Informa
tion, at han delte boligministerens bekymringer over forliget, og fortsat
te: »Regeringen og den socialdemokratiske gruppe støtter stadig nettorenteprincippet. Det er de radikale, der har foretaget en afpresning ...
Det er en ren misforståelse, når folk siger, at det skulle være mere socialt
119. Samtale med EO 18.4. og 29.4.82.
120. Samtale med KH 10.4.82.
121. Information 29.2.80, Weekendavisen 7.3.80 og samtale med EO 29.4.80.
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retfærdigt med bruttorenteprincippet. Det vil ikke primært ramme folk
med større renteindtægter. De radikale har nægtet os undtagelsesbestem
melser ved folks flytning. Det vil betyde stavnsbinding og uoverskuelige
konsekvenser for kapitalmarkedet og boligbyggeriet. Jeg er enig i Natio
nalbankens vurdering af konsekvenserne«, sluttede Cam re122. Mogens
Lykketoft (en anden af de sammensvorne?) støttede ligeledes boligmini
steren, idet han også advarede mod brutto. Han foretrak netto123, der
ville muliggøre en senere overgang til hans renteskatteordning. I modsæt
ning til Mogens Camre udtalte Bernhard Tastesen til Information, at
bruttoprincippet var socialt mest retfærdigt124.
De radikale havde indkaldt til ekstraordinært gruppemøde kl. 16.
Bernhard Baunsgaard krævede, at gruppen tog stilling til, hvorvidt man
skulle bryde eller fastholde forliget, før han og Aase Olesen gik til det
indkaldte møde i skatteudvalget kl. 17125. I fuldstændig enighed vedtog
grupppen at fastholde forliget126.
Mens de radikale endnu holdt gruppemøde, og samrådet i skatteudval
get lige var begyndt, bragtes boligministerens udtalelser efter mødet hos
statsministeren i radioavisen kl. 17127. Da Bernhard Baunsgaard og Aase
Olesen lidt forsinket ankom til samrådet i skatteudvalget, der var startet
kl. 17, var boligminister Erling Olsen i fyld gang med at kritisere forliget.
Baunsgaard bad derfor om ordet og spurgte boligministeren, om det var
hans opfattelse, at det var et dårligt forlig, der ville skade128. Erling Olsen
svarede, at bruttoprincippet var uheldigt, og at han stod ved det, han
havde sagt i radioen. Boligministeren refererede til de notater, som skat
teministeren havde tilsendt skatteudvalget, og hvori Karl Hjortnæs også
havde sagt, at brutto var en dårlig idé129.
Baunsgaard spurgte derpå, om skatteministeren var enig med boligmi
nisteren130. Karl Hjortnæs svarede, at Erling Olsens udtalelser måske
kunne give anledning til tvivl om regeringens indstilling, og han ønskede
derfor at præcisere, at det var den samlede regering, der stod bag det
forlig, der var indgået mellem partierne. Skatteministeren understrege
de, at uanset hvordan man mente at kunne udlægge boligministerens
122.
123.
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125.
126.
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130.
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udtalelser, så skulle der ikke herske tvivl om, at også boligministeren
stod bag forliget. Dette bekræftede boligministeren, samtidig med at han
henviste til, at det var de overordnede politiske hensyn, som gjorde, at
han accepterede forliget131. Bernhard Baunsgaard konstaterede, at man
ikke kunne forhandle med en regering, der var »uenig«132, og da han
forlod mødet overrakte han skatteministeren et håndskrevet brev, der
var underskrevet af ham og Aase Olesen, og hvori der stod: »Da boligmi
nisteren har udtalt sig også i radioen, har Niels Helveg nu besluttet at
bede statsministeren om en samtale. Vi føler derfor, at det ikke har noget
formål at komme i aften for at drøfte sagen videre«133.
Kl. ca. 17.20 kom Bernhard Baunsgaard og Aase Olesen tilbage til den
radikale folketingsgruppe, hvor de fleste medlemmer endnu var til stede.
Baunsgaard meddelte, at Erling Olsen havde fastholdt sin kritik i skatte
udvalget, og efter hans vurdering ville boligministeren fortsætte med
»hetzen«, hvilket de radikale ikke kunne holde til. Derfor anbefalede
han at bryde forliget nu - og gruppen gav hurtigt sin enstemmige tilslut
ning134. Nogle minutter senere, kl. ca. 17.30, orienterede Niels Helveg
Petersen pressen om, at RV opsagde forliget, fordi forligspartierne ikke
kunne stå sammen. Opsigelsen gentog Niels Helveg i radioen kl. 18.30 og
i TV-Avisen kl. 19.30135.
Renteforliget var dermed bristet.

Årsagerne
Hvorfor blev forliget ikke til noget? Hvem har skylden? Erling Olsen må
tildeles en meget væsentlig del af den, idet han helt bevidst saboterede
forliget. Hans vedvarende og stadig skarpere udtalelser fik RV til at
springe fra. Man kan derfor sige, at Erling Olsen var den direkte eller
udløsende årsag.
Hvilke motiver havde Erling Olsen mon til at vælte forliget? Der kan
have været flere. Erling Olsen siger selv, at hans motiv var, at bruttoløsningen var faglig uforsvarlig på grund af flytteproblemet, der ville hindre
mobiliteten på boligmarkedet. Videre anfører Erling Olsen som bevæg
grund, at han var stærkt utilfreds med, at han som boligminister hverken
131.
132.
133.
134.
135.
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var blevet rådspurgt eller orienteret om ændringen fra netto til brutto136.
Hans J. Poulsen antyder i Weekendavisen den 7. marts 1980, at Erling
Olsens motiv var en magtkamp mellem boligministeren og skatteministe
ren. Bernhard Baunsgaard hævder, at Erling Olsen politisk har følt sig
kørt ud på et sidespor i SD, hvilket han var stærkt utilfreds m ed137.
Endelig kan det tænkes, at Erling Olsens motiv har været at støtte LO’s
renteskatteordning.
Der er ingen tvivl om, at Erling Olsen virkelig har ment, at bruttoløsningen var faglig uforsvarlig. Ligeledes er der heller ingen tvivl om, at
Erling Olsen har følt sig forbigået, eftersom skatteministeren hverken
havde rådspurgt eller informeret ham om en så afgørende ændring, der
klart berørte hans område. Derimod er det vanskeligt at afgøre, om
Erling Olsen politisk har følt sig kørt ud på et sidespor. Meget tyder dog
på, at han politisk stod ganske stærkt. Derfor kan dette motiv formentlig
afvises.
Det er også svært at afklare, om »magtkamp«-motivet har spillet ind i
boligministerens overvejelser. Selv afviser Erling Olsen fuldstændig den
ne påstand, idet han understreger sit gode personlige forhold til Karl
Hjortnæs138. På den anden side vil Karl Hjortnæs ikke udelukke, at
»magtkamp«-motivet kan have spillet ind i Erling Olsens overvejelser.
Således oplyser Hjortnæs, at Erling Olsen og han politisk ikke har sam
menfaldende synspunkter på en hel række centrale områder, ligesom han
fortæller, at der har været flere politiske uoverensstemmelser mellem
dem i årenes løb139. Derfor kan »magtkamp«-motivet nok ikke helt ude
lukkes.
Spørgsmålet er imidlertid, om ikke Erling Olsens egentlige motiv har
været at vælte forliget for dermed at bane vejen for LO’s renteskatteord
ning. Dels var Erling Olsen personlig meget stærk tilhænger af denne
model140, dels var han som tidligere nævnt i kontakt med folk, der stod
LO nær, inden han gik »i krig«, og dels modtog han en buket tulipaner
fra LO dagen efter, at forliget var brudt sammen. Blomsterne var forsy
net med et kort og en tegning af en hund, der hejser et flag. På kortet
stod: »Vær med til at hejse flaget for EO. Med nettohilsen LO«141. Som
et yderligere eksempel på, at LO bakkede boligministerens aktion op,
136.
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kan det anføres, at LO udsendte en erklæring den 29. februar, hvori
organisationen støttede Erling Olsens forslag om en byfornyelse142.
Der er således ingen tvivl om, at LO var stærkt utilfreds med bruttoløsningen - og skatteminister Karl Hjortnæs’ håndtering af renteforhandlin
gerne. Ifølge Politiken var LO-formanden Thomas Nielsen fortørnet
over, at han ikke var blevet hørt inden indgåelsen af forliget143. Og LO
udtrykte offentligt mistillid til Karl Hjortnæs og hans dispositioner om
kring den forliste fradragsreform144.
Ligeså klart er det imidlertid, at RV også bærer en betydelig del af
ansvaret for forligssammenbruddet. Formelt var det RV, der opsagde
forliget. Selv om boligministeren klart tilkendegav, at han ville stemme
for forliget, sprang de radikale alligevel fra. Hvorfor? Hvilke motiver
havde de? RV angav som officiel forklaring, at man ikke kunne lave
forlig med en »uenig regering«. Denne forklaring fremførte Niels Helveg
allerede ved opsigelsen - og RV gentog den senere ved adskillige lejlig
heder145. Om baggrunden for forligssammenbruddet anførte Bernhard
Baunsgaard i en skriftlig redegørelse af 29. februar 1980 til den radikale
hovedbestyrelse: »men afgørende var især, at det politisk er en umulig
situation, at stemme for et forslag, som en minister, hvis område det
berører, så kraftigt tager afstand fra det«146. For det andet var RV util
freds med, at partiet fik tildelt skylden for bruttoløsningen, altså at man
blev gjort til syndebuk. I Baunsgaards redegørelse til hovedbestyrelsen
hed det nemlig også: »Vi følte, at det var urimeligt at give os skyld for, at
det endte med en bruttoløsning, når vi havde peget på noget andet«147.
For det tredie er der ingen tvivl om, at den interne splittelse i RV var et
væsentligt motiv til, at partiet bakkede ud af forliget. Store dele af RV
var efterhånden kommet til den erkendelse, at bruttoløsningen var tek
nisk og saglig forkert. Det gjaldt først og fremmest partiets leder: Niels
Helveg Petersen. De kyndiges advarsler samt den begyndende protestbe
vægelse havde gjort betydeligt indtryk, men advarslerne fra pengeinsti
tutterne (Nationalbanken og Sparekasseforeningen) havde også spillet en
vigtig rolle. Niels Helveg søgte derfor med lys og lygte efter et enkelt
halmstrå som påskud til at bryde forliget - og med Erling Olsens kritiske
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Politiken 1.3.80.
Politiken 1.3.80.
Avisårbogen 1980.
Jyllands-Posten 9.3.80, Information 19.3.80 og BB i TV-Avisen 14.11.80.
BB’s redegørelse 29.2.80 til HB. (HB-arkivet).
BB’s redegørelse 29.2.80 til HB. (HB-arkivet). Jfr. også NHP’s udtalelser til Informa
tion og Politiken 29.2.80 samt BB's art. i Fremsyn 11.3.80.
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udtalelser fik han pludselig »en hel tømmerflåde«, som han selv har
sagt148.
Nævnes kan det også, at flere radikale medlemmer udtrykte stor util
fredshed med bruttoløsningen på partiets hovedbestyrelsesmøde på Ny
borg Strand den 8. marts 1980. Utilfredsheden fremgår bl.a. af de for
skellige forslag til udtalelse fra m ødet149. I et forslag til udtalelse lød det:
»ulighederne i det nuværende skattesystem må fjernes, men det må ske
på en sådan måde, at der ikke med rette eller urette skabes utryghed i
befolkningen«150. Den indirekte kritik af brutto var endnu tydeligere i et
andet forslag til udtalelse. Om kravet til en renteomlægning hed det:
»Den må imidlertid ikke virke som en skat på flytning ... og den må ikke
virke belastende og desorganiserende (forvridende) på kapitalmarke
det«151. Hovedbestyrelsen besluttede, at renteproblematikken skulle un
dersøges nærmere og nedsatte derfor et ad hoc udvalg, der skulle frem
komme med nye forslag152.
For det fjerde har frygten for en hetz fra V og K samt hele den borger
lige presse og dermed risikoen for stemmetab spillet en betydelig rolle153.
Og for det femte kan det heller ikke udelukkes, at kredse i RV har været
betænkelige ved et forlig med VS og SF (»socialistforskrækkelsen«).
Niels Helveg afviser ganske vist dette motiv, mens Bernhard Baunsgaard
ikke helt vil udelukke det154.
Endelig må man nok også sige, at Karl Hjortnæs har et vist medansvar
for forligssammenbruddet, idet han jo hverken rådspurgte eller oriente
rede boligministeren. Hvorfor undlod han mon det? Man kan forestille
sig 2 muligheder. Enten var det ren og skær forglemmelse og uopmærk
somhed, eller også var det helt bevidst. Hvis Preben Wilhjelms udsagn er
korrekt, kan den første mulighed udelukkes, og følgelig har Karl Hjort
næs enten ikke ønsket at forsinke forliget eller dele æren med boligmini
steren.
Konklusionen må derfor blive, at Erling Olsen, RV og Karl Hjortnæs
alle har et større eller mindre medansvar for det bristede forlig.

148.
149.
150.
151.
152.
153.

Samtale med BB 6.4.82, KRM og PW 6.5.82.
Bilag 1, 2, 3 og resolutionen 8.3.80 fra mødet. (HB-arkivet).
Bilag 6. (HB-arkivet).
»Udkast til udtalelse om beskatningsproblemerne«. (HB-arkivet). •
Referat af HB-mødet 8.3.80 samt bilag 7. (HB-arkivet).
Samtale med BB 6.4.82 og NHP 26.4.82. Se også de borgerlige partiers skarpe kom
mentarer i Jyllands-Posten og Politiken 28.2.80 samt de kritiske ledere i Jyllands
posten, Politiken og Weekendavisen 29.2.80.
154. Samtale med NHP 26.4.82 og BB 6.4.82.
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Sammenfatning
Med hensyn til den første problemstilling om, hvordan renteforliget af
27. februar blev til, har undersøgelsen vist, at det politiske forløb startede
med, at Karl Hjortnæs fremsatte lovforslaget om en renteomlægning 4.
december 1979. Forslaget, der var baseret på et nettoprincip, blev imid
lertid ikke færdigbehandlet i Folketinget. I stedet fremsatte regeringen et
forslag til folketingsbeslutning med samme sigte. Dette beslutningsfor
slag blev vedtaget af SD, SF, RV og VS 21. december 1979.
Efter nytår begyndte de politiske forhandlinger mellem SD, RV og SF.
Hovedproblemerne var: anvendelsen af merprovenuet, sondringsmodel
len, overgangsperiodens længde samt frem for alt, om loven skulle hvile
på et netto- eller et bruttoprincip. RV krævede straks, at det blev brutto,
mens SD holdt fast ved netto. Sideløbende med de politiske forhandlin
ger fortsattes udvalgsbehandlingen, hvor hovedproblemerne var de sam
me som i de politiske drøftelser mellem partierne.
I slutfasen skete flere ting: VS blev inddraget - Nationalbanken adva
rede mod brutto - og RV fremsatte et såkaldt modificeret nettorenteforslag, der ikke vandt tilslutning. Karl Hjortnæs fik et mandat i gruppen 26.
februar til i givet fald at acceptere brutto, og næste dag blev forliget
indgået mellem SD, RV, SF og VS. Imidlertid undsagde Erling Olsen det
offentligt, og RV opsagde forliget torsdag aften 28. februar 1980.
Svarene på de spørgsmål, der er blevet rejst, er:
Nationalbanken intervenerede i den politiske beslutningsproces til for
del for nettorenteprincippet, fordi banken sandsynligvis frygtede, at dens
muligheder for at føre effektiv pengepolitik ville blive alvorligt svækket
ved en bruttoløsning.
RV fremsatte formentlig det modificerede nettorenteforslag dels for at
opnå forlig, dels af nogle taktiske grunde.
Karl Hjortnæs skiftede tilsyneladende fra netto til brutto, efter at han i
samtalen med VS, der stærkt foretrak brutto, erkendte, at hvis han ville
have et forlig, så måtte han imødekomme RV. Dokumentarisk står det
fast, at skatteministeren fik et mandat til i givet fald »at sluge brutto« i
gruppen 26. februar 1980. Imidlertid er der omstændigheder, der kunne
tyde på, at Karl Hjortnæs måske »kuppede« sit mandat igennem.
Det kan umuligt afgøres, om Jørgen Freddy Hansen har sagt god for en
bruttoløsning, eller han ikke har gjort det. Derimod viser flere forhold
klart, at LO i hvert fald ikke var indforstået med brutto.
Erling Olsen var ikke informeret om ændringen fra netto til brutto. Alt
taler for, at boligministerens offentlige undsigelse af forliget var en veltil-
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rettelagt aktion, hvor flere personer var taget i ed, bl.a . Mogens Camre
og folk (Mogens Lykketoft?) med tilknytning til LO. Anker Jørgensen
fyrede ikke Erling Olsen af flere grunde, men den vigtigste var nok LO’s
støtte til boligministeren.
RV vaklede ikke i løbet af torsdagen den 28. februar 1980, men fast
holdt tværtimod forliget. Først efter samrådet i skatteudvalget, hvor Er
ling Olsen opretholdt sin kritik, opsagde RV forliget.
Med hensyn til den anden problemstilling om holdningerne i de politi
ske partier til en begrænsning af rentefradragsretten har undersøgelsen
vist, at de borgerlige partier: V, K, Z og CD alle var klart imod regerin
gens lovforslag. KRF var uafklaret i sin holdning, mens DR principielt
var positiv over for en begrænsning af rentefradraget. Dog var partiet
imod det konkrete lovforslag.
SF og VS gik principielt ind for en total afskaffelse af rentefradragene,
men støttede også klart en renteomlægning. Begge partier foretrak af
gjort bruttoprincippet. SF anså dog et forlig for vigtigst.
I RV var holdningerne forskellige. I folketingsgruppen var der tilhæn
gere af både brutto og netto. Bernhard Baunsgaard var personlig meget
stærk tilhænger af bruttoprincippet - og pressede dette princip igennem i
forhandlingerne. Tage Dræbye var derimod betænkelig ved bruttoprin
cippet. Niels Helveg Petersen syntes hverken om brutto eller netto. I
partiet var der mange modstandere af brutto, bl.a. Lauge Dahlgaard,
adskillige folketingskandidater samt flere af de såkaldt kyndige.
Holdningerne i SD var også forskellige. En gruppe var tilhænger af
netto og meget stærk modstander af brutto. Denne gruppe omfattede
bl.a. Erling Olsen, Mogens Camre, Mogens Lykketoft, Thomas Have og
Erling Jensen. En anden gruppe foretrak netto, men anså alligevel et
forlig for vigtigst. Anker Jørgensen kan tilsyneladende anføres som re
præsentant for denne gruppe. En tredie gruppe foretrak brutto, men
betragtede også et forlig som væsentligst. Karl Hjortnæs, Bernhard Ta
stesen og Svend Jakobsen tilhørte denne gruppe. Endelig anså en fjerde
gruppe et forlig for vigtigst uanset princip.
Hvad angår den tredie problemstilling om årsagerne til, at forliget brød
sammen, er konklusionen, at Erling Olsen, RV og Karl Hjortnæs alle har
medansvar.

Jødeuroen i København 1830
a f Bent Blüdnikow
l situationer med politisk uro i Europa i sidste århundrede gik det
ofte ud over jøderne. Det var således tilfældet i 1819, hvor jøde
forfølgelserne i Hamburg bredte sig til mange danske byer. Jødeu
roen efter juli-revolutionen 1830 kom også til at berøre Danmark.
1 artiklen vurderer arkivar, cand. mag. Bent Blüdnikow omfanget
af uroen, et punkt, på hvilket der har været forskellige opfattelser.
Endvidere sandsynliggør han uroens forbindelse med den almin
delige politiske opposition.

Siden 1600-tallets første halvdel har der levet jøder i Danmark. Mange af
disse, der i begyndelsen havde bosat sig i byer som Altona og Glückstadt,
rejste til København, hvor de i 1684 fik tilladelse til at have deres egen
menighed. De udgjorde et fremmedelement i byens liv, fordi de så ander
ledes ud, havde mærkelige ceremonier, talte et sjovtlydende sprog, nem
lig jiddish, koncentrerede sig inden for få erhverv, ikke mindst tuskhan
del og pantlånervirksomhed, og boede tæt sammen under ghettolignende
forhold i bl.a. Læderstræde i den indre by. En traditionel østeuropæisk
jøde havde, til forskel fra de øvrige borgere, skæg, en kaftanlignende
beklædning og en pelshat. Det er klart, at dette ydre måtte vække opsigt i
en by, hvor jøderne udgjorde den eneste ikke-kristne befolkningsgruppe
af nogen betydning.
Traditionel religiøs intolerance og fremmedhad gjorde, at jøderne i
såvel 1600-tallet som 1700-tallet ofte blev udsat for chikanerier.
Samtidig var det dog også et karakteristisk træk ved de danske forhold,
at centralmagten førte en tolerant politik over for den jødiske menighed,
hvilket bl.a. resulterede i anordningen af 1814, der gav jøderne borger
rettigheder. Anordningen betød dog ikke, at antisemitismen forsvandt.
Når den politiske uro fængede i det 19. århundredes Europa gik det
ofte ud over jøderne. Således havde en,voldsom uro i Tyskland i 1819
fået som konsekvens, at jødeforfølgelser spredte sig over det meste af
Tyskland1. Det var den såkaldte hep-hep uro, som nåede Hamborg i
slutningen af august 1819 og derpå spredte sig til danske byer som
København, Odense, Slagelse, Vordingborg, Kolding, Helsingør og Hil1. Generelt om uroen i 1819 se E. Sterling: Judenhass Frankfurt a.M. 1969.
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lerød. Uroen i 1819 var meget voldsom, og Frederik d. 6 og hans admini
stration var årvågne over for den politiske opposition, der kunne ligge
bag jødeuroen2. I 1819 havde der været økonomiske og sociale forhold,
der kunne forklare årsagerne til uroen. Statsbankerotten i 1813 og land
brugskrisen omkring 1818 havde medført mange fallitter og forværret
situationen for den fattige bybefolkning.
I sin bog »The Age of Revolution« skriver Hobsbawn3 i forbindelse
med omtalen af 1830-revolutionen i Europa: »We need not trouble about
the Dutch and Scandinavians who, though belonging broadly to the non
absolutist zone, lived a relatively tranquil life outside the dramatic events
of the rest of Europe.« Ikke desto mindre vil denne artikel behandle
hændelsesforløbet i København i 1830. Herunder vil tidligere behandling
af uroen blive debatteret.

Hændelsesforløbet i Hamborg
I august 1830 kom juli-revolutionen i Paris. Befolkningen protesterede
og revolterede mod Karl d. 10.s regime, og i stedet fik man et mere
liberalt styre med Ludvig Filip som konge. Den revolutionære stemning
fortsatte i Bruxelles, hvor oprøret vendte sig mod Hollands dominans.
Nederlandene blev opløst, og Belgien blev oprettet. Revolutionære be
vægelser opstod nu så forskellige steder som i Braunschweig, Sachsen,
Warszawa og Italien. I september 1830 kom uroen til Hamborg. Den
startede 1. september, da en større menneskemængde under råbet »Ju
den raus. Hep, hep. Nieder mit den Juden« brød ind i et kaffehus og
overfaldt jøderne der4. Uroen fortsatte dagen efter og en stor menneske
skare samledes i byen, bestående af mange forskellige sociale grupper5.
Men jødehadet syntes da at have indtaget en mindre fremtrædende plads
til fordel for explicitte udtrykte sociale og økonomiske krav. Men det har
på den anden side været svært at adskille jødehadet fra de sociale og
økonomiske elementer. Når demonstranterne således råbte: »Zoll
wieder erhöht, Steuer abgeschafft. Weg mit den reichen Kaufleuterie,

2. Om uroen i Danmark se: Jacob Davidsen: Fra det gamle Kongens København, 1977.
3. E J. Hobsbawn: The Age of Revolution, London, 1962.
4. Mosche Zimmermann: Hamburgischer Patriotismus und deutscher Nationalismus,
Hamburg, 1979 side 32.
5. Laufenberg: Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, Hamb. 1911 side 63 bind
1.
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En bryllupsscene fra 1800-tallets dansk-jødiske miljø. Billedet er fra en torahvimpel, som er
et 4-5 meter langt og ca. 2o cm bredt stykke lærred. På dette stykke lærred er tegnet en række
situationsbilleder, således et giftermål og en mand der læser i Det gamle testamente. Torahvimplen blev givet til synagogen af en fader, når den ældste søn for første gang kom i
synagogen.
På billedet ses rabbineren i det traditionelle jødiske antræk, nemlig en lang sort kaftan, en
pelshat og skæg. På dette tidspunkt var assimilationen så stærk, at kun ganske få almindelige
danske jøder gik rundt i de traditionelle klæder. Som det vil ses, bærer brudgommen ganske
almindeligt tøj og er blevet glatbarberet. Kvinderne adskilte sig heller ikke fra andre danske
kvinder i klædedragt, men hvis de var religiøse, bar de muligvis paryk for at skjule deres eget
hår.
Proveniens: Mosaisk Trossamfund

die keinen Zoll wollen«6, så har det muligvis været de jødiske købmænd,
der blev tænkt på.
Der var i Hamborg et spændt forhold mellem de rige købmænd, der
var ved at komme på fode efter en økonomisk krise i årene 1827-29 og så
de mindre handlende og selvstændige, som endnu ikke havde overvundet
krisen. Ydermere var disse mindre handelsfolk og selvstændige truet af
6. Zimmermann: anførte værk, side 33.
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importen. Tolden på en række varer var således sænket i et bevidst forsøg
fra Hamborgs bystyres side på at styrke Hamborgs handelsmæssige place
ring. De kristne handlende og selvstændige mente, at det var de rige
jødiske handelsmænd, der drog nytte af toldnedsættelsen. Ydermere har
de utvivlsomt følt sig presset af de jødiske småhandlende, der vandrede
rundt og sjakrede.
Der var en vis baggrund for disse beskyldninger mod jøderne. En
række jødiske handelshuse stod særdeles stærkt i Hamborgs økonomiske
liv7, og der var en stor mængde jøder, der måtte klare sig ved omvandren
de småhandel. I Danmark kendes typen fra Lahdes stik fra omkring 1820
af »Skakkerjøden« og »Båndjøden«. I Hamborg blev den jødiske sociale
struktur opgjort således: 63,5% i handel, 3,5% i industri og håndværk,
1,9% i tjeneste og som lønarbejdere og 25,4% uden nogen næringsvej8.
Når et kaffehus blev angrebet, må det bl.a. ses på baggrund af, at det
blev betragtet som en uhørt luksus at sidde på kaffehus, og det var netop
her unge, rige jøder holdt til9. Bystyret krævede, at unge jøder holdt sig
væk fra gader og etablissementer for ikke at provokere til flere slagsmål
og ydermere, at jødernes omvandrende småhandel blev forbudt. Den
jødiske menigheds råd af ældste accepterede disse krav10. Uroen varede
nogle få dage, og da politiet og borgervæbningen ikke kunne klare at
neddæmpe uroen, blev kavalleriet indsat. Dette hjalp og uroen døde
hen11.

Samtidige kilder til uroen i København
Som i 1819 var det jødeforfølgelserne i Hamborg, der i 1830 satte sindene
i bevægelse i Danmark. I bladet »Dagen« kunne man læse om uroen, og
kongens gesandter sendte rapporter hjem fra Hamborg og Wien. Der
eksisterer enkelte, kendte beretninger fra 1830 om uroen i København. I
forfatteren og historikeren P.V. Jacobsens (1799-1848) breve findes
følgende passage: »Derpaa blev man igen gunstig stemt for Ludvig Philip
da han anerkendtes af England og Preussen, men saa dog nu atter den
7. Helga Krohn: Die Juden in Hamburg 1800-1850, Hamb. 1967 side 40-58.
8. H. Krohn: anførte værk, side 42. Tallene er egentlig hentet fra Frankfurt a.M., men
Krohn mener at kunne overføre tallene til Hamborg.
9. Zimmermann: anførte værk, side 32.
10. Zimmermann: anførte værk, side 34.
11. Landsberg, A: Die Judenprogrome der Jahre 1819, 1830, 1835 in Hamburg 1958.
Upubliceret manuskript i Leo Baeck Institute Jerusalem.
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En plakat fra 1830-uroen. Teksten lyder: »Hvis Jødernes overhaandtagende Magt et Stolthed
ikke bliver fjernet og indskrænket inden 4 gange 24 Timer bliver der sat Ild paa alle Jøde
Huse og Jøderne myrdede.

D. 5. September
1830

Proveniens: YIVO
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Sag an med lidt skele Øje, efter at Gadedrenge her i Byen har begyndt
med Jødespektakler paa ny. Disse begyndte i Mandags og vedvarede
igaar Aftes. Der sloges Ruder ind, og nogle gamle Jøder er maltrakterede, en saaledes at han sagdes at skulle dø deraf, men dette sidste blev der
intet af. Dette er en yderst skandaløs Historie, men karakteristisk; den
danske Pøbel hører om de fremmede Uroligheder, skal efterligne dem
her, og finder nu intet andet Objekt, at udøse deres Galde paa, end de
stakkels Jøder. Om politiske Hensigter er der næppe Tanke«12
I kaptajn A.U. Falbes (1796-1865) brev til Ritmester Jacob v. Benzon
(1792-1840) fra København 14. september står følgende: »Den Urolig
heds Aand, der i denne Tid herger Europa har da ogsaa viist sig her,
igaar Eftermiddags skulle Grundstenen til den nye Synagoge lægges; men
da Krystalgade alt Kl. 5 var fuld af Mennesker, der larmede og st...(?)
blev Ceremonien opsat og Folkemængden fordeelte sig ef(ter)haanden;
imidlertid kunde Politiet ei forhindre at adskillige Ruder bleve ituslagen
hos Jøderne især i Læder-, Compagnie- og Mag-strædet samt enkelte
Steder paa Østergade. Politiet arresterede adskillige; men ligesom de
ville bringe deres Arrestanter ind paa Politikammeret bleve de omringe
de af Pøbelen og hine befriede. - Kongen har idag befalet, at ingen
Vægter skulde blande sig i disse Uroligheder, med mindre at Politiet
udtrykkelig forlangte deres Assistance, alt Militair er beordret at være
hjemme til Tappenstreg og er man i Forventning, at der iaften ogsaa vil
skee nye Uordener. Adskillige Placater, som man i de senere Dage have
fundet opslaaede ere af meget intetsigende Indhold, og det hele kan vel
kun ansees, som en dum Efterabelseslyst af andre især de sidste Uorde
ner i Hamborg. - Prinds Frederik blev igaar Aftes ledsaget igiennem
Byen af en Flok Drenge, han blev ved at ride meget langsomt, men
havde, efter egent Sigende, Møie med at afholde sig fra at trække sin
Sabel, som var vel han ei giorde«13.

Historiske behandlinger
Uroen er blevet behandlet af Harald Jørgensen i »Historiske Meddelelser
for København« for 1930. Jørgensens skildring kan sammenfattes i
følgende citater fra artiklen: »Urostifterne er, hvad vi i vore Dage vilde
kalde Kasketdrenge og Begivenhederne: Gadedrengestreger«. Om op12. P.V. Jacobsens Breve side 121 (brev af d. 15. september 1830).
13. Povl Bagge og Povl Engelstoft: Danske Politiske Breve, 1945 side 2.
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tøjerne, der fandt sted uden for synagogen i Krystalgade 13. september
hedder det hos Jørgensen: »Naar man gennemlæser Protokollen14, ser
man, hvor tilfældig denne Sammenstimlen har været, og at hele Begiven
heden er en ren Bagatel«. Sammenfattende siger Jørgensen: »Det fore
kommer dog ikke meget sandsynligt, at Septemberdagenes Begivenheder
skulle være en direkte Følge af Bevægelsen i Hamborg, det ungdommeli
ge Publikum, det tilfældige Sammenløb, den lidt kaade Adfærd at knuse
Ruder med Sten alt dette kan ikke løftes op i et højere Plan«.
Over for denne beskrivelse står Georg Nørregårds beskrivelse i bogen
»Danmark mellem øst og vest 1824-1839«15. Heri kan man læse: »Selv
Danmark undgik ikke at mærke følgerne af julirevolutionen. I første
Omgang kom det til jødeforfølgelser med gadeoptøjer i København.
Forud var gået optøjer i Hamborg. Det, som fremkaldte uroen i Køben
havn, var, at der den 8. september 1830 foretoges grundstensnedlæggelse
til den nye synagoge i nuværende Krystalgade. Politiet havde advaret
jøderne og forlangte højtideligheden udsat. Den fandt da først sted den
13. september; men den følgende aften strømmede nogle tusinde menne
sker sammen, navnlig tyske håndværkersvende. Plankeværket om bygge
pladsen blev beskadiget, og nogle jøders vinduer blev knust ved stenkast.
Politiet satte imidlertid kraftigt ind. Man havde jo erfaringerne fra 1819,
og både den første og den anden aften spredtes demonstranterne med
stavene, således at der ikke skete større skade. Kavalleriet patruljerede,
og kun nogle få arresteredes. Den anden aften under optøjerne kørte
kongen langsomt gennem det urolige kvarter, og da blev der råbt: »jøder
nes konge«; men politiet var der straks med kniplerne. Samme aften
frygtede man angreb på finansministerens hus. Råbene lød: »Ned med
Møsting. Ned med statsgælden«, men der var ikke angribere nok. Der
imod fandt man i de samme dage plakater rundt om i byen, der vel var
overmåde loyale i deres tone, men dog krævede en forfatningsændring:
»Leve kongen, Leve friheden«.
Medens hovedkilderne for Harald Jørgensen har været politirettens
protokoller i Landsarkivet for Sjælland, er Nørregårds kilder hovedsage
lig den svenske og den østrigske gesandts beretninger fra København.
Resultatet er, som det kan ses, blevet to meget forskellige beskrivelser af
uroen. De to samtidige kilder og Jørgensens og Nørregårds beskrivelser
14. Protokollen er en del af Politirettens og politiets arkiv, der befinder sig i Landsarkivet
for Sjælland. På dette tidspunkt var politiretten opdelt i 5 såkaldte protokoller, dvs.
retsafdelinger. Af disse var politidirektøren selv leder af den 3. protokol, hvor mindre
sager behandledes. De andre protokoller bestyredes af dommere.
15. Georg Nørregård: Danmark mellem Øst og Vest 1824-1839, 1969 s. 124-125.
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rejser en række spørgsmål: Kom inspirationen fra Hamborg? Hvor alvor
lig var uroen? Hvilken slags mennesker deltog i uroen? Var der bevidste
politiske motiver bag uroen? I den følgende kronologiske gennemgang af
uroens forløb vil disse spørgsmål blive berørt og i den afsluttende konklu
sion forsøgt besvaret.

Politiets overvågen 5.-13. september 1830
Foranlediget af avisnotitser og gesandternes rapporter fra udlandet
sørgede politiet fra begyndelsen af september via civile politifolk at holde
sig informeret om, hvad der foregik i byen. 2-3 politifolk besøgte syste
matisk byens værtshuse og udskænkningssteder fra 5. september. I alt
nåede de at foretage mindst 180 besøg. Nogle værtshuse blev opsøgt flere
gange. Politiassistenternes rapporter til den fungerende politidirektør
Bræstrup indeholder fortegnelser over de steder, som de har besøgt, og
hvad de har set og hørt. Det fremgår af disse rapporter, at der allerede
fra 5. september verserede et rygte om, at jøder var flygtet fra Hamborg
og nu lå i skibe i Københavns havn. Samme rygte var også fremkommét i
tyske aviser i 181916, og i H.C. Andersens »Kun en Spillemand«17 er
samme rygte taget op.
Rapporterne indeholder også den oplysning, at man på værtshusene
talte om, at det ville kunne komme til uroligheder i København, når
grundstenen til den nye synagoge skulle lægges. Harald Jørgensen me
ner, at der slet ikke var tale om nogen grundstensnedlæggelse og at det
derfor nu er umuligt at sige grunden til sammenstimmelen 13. september
foran synagogen. Derimod hævder Nørregård, at det var grundstensned
læggelsen, der trak folk til. Det synes sikkert, at det var en almindelig
antagelse, at grundstensnedlæggelsen skulle finde sted mandag 13. sep
tember. Denne antagelse kan forklare den umiddelbare årsag til forsam
lingen foran synagogen. De fleste deltagere i denne forsamling angav
faktisk, da de senere blev forhørt ved politiretten, at de var taget hen
foran byggepladsen, fordi de havde hørt, at der skulle være grundstens
nedlæggelse. Der synes ikke i dagene 5.,6. og 7. september at have været
tale om nogen ophidset stemning i byen ifølge politiassistent Wilstrup,

16. E. Sterling: The Hep-hep Riots in Germany 1819. A Displacement of Social Protest.
Historia Judaica 1950.
17. H.C. Andersen: Kun en Spillemand. 1837. Rygtet har ikke kunnet bekræftes gennem
kilder, hverken hvad angår 1819 eller 1830.
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Fra 1830-uroen findes en række plakater ophængt a f uromagere og nedtaget a f politiets folk.
Teksten her lyder: Bort med Stemann = Polignac. Hermed sættes lighedstegn mellem den
reaktionære ministerpræsident Polignac i Karl lO.s regering og Poul Christian Stemann
(1764-1855), der i 1827 var blevet udnævnt til gehejmestatsminister og justitsminister.
Proveniens: YIVO.

der den 7. kunne skrive i sin rapport: »Der blev talt paa flere Steder om
de i Hamborg forefaldne Uordener, men ikke paa en saadan Maade, som
kunde antages at hentyde paa noget lignende her kunde befrygtes, kun
det blev omtalt, at ... den nye Synagoges Indvielse har vakt Frygt for, at
der mueligen vil opstaa Uorden her ved denne Ledighed«18. Ifølge andre
rapporter blev der dog andre steder ikke lagt skjul på, at det, der foregik
i Hamborg, var godt, og at jøderne skulle have dygtige prygl. Enkelte af
værtshusgæsterne har ifølge rapporterne ment, at man burde følge ek
semplet fra Hamborg. Allerede få dage efter Wilstrups beroligende rap
port berettes det i en anden rapport, at der om aftenen den 9. september
har været et betydeligt opløb omtrent kl. 19 på Østergade, hvor brødrene
18. Disse politirapporter hører til en arkivgruppe som er placeret i YlVO-instituttet i New
York. YIVO opbevarer og indsamler hovedsageligt kildemateriale vedr. de russiske
jøder, der kom til USA i begyndelsen af det 20. årh. og materiale vedr. jødiske skæbner
under 2. verdenskrig. Men instituttet har ved et tilfælde fået skænket materiale vedr.
dansk-jødiske forhold. Dette materiale består af kilder hentet fra politidirektørens
arkiv og omhandler såvel 1819 som 1830.
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Berenth boede. Mængden drog derefter gennem Christen Bernikowsstrædet med »Piben og Skrigen«. Politiassistenten kunne ikke helt fastslå
årsagen til opløbet. Han hørte den formodning blive udtalt, at det dreje
de sig om et angreb på jøderne, men også at der var tale om en mand, der
havde stjålet. Mængden opløstes, da politiet kom. At uroen begyndte i
Østergade antyder, at det ved denne lejlighed sandsynligvis har drejet sig
om jøderne. Østergade var den fine gade i København, hvor adskillige
fornemme forretninger lå. Flere af disse ejedes af jøder, heriblandt brd.
Berenth. I 1819 var det også ofte i denne gade, man var ude efter jøder.
Også den 11. september var der opløb af tilsvarende karakter. Hos
ølhandler Hansen på Amagertorv 4 lagde en af gæsterne ikke skjul på, at
uroen i Hamborg var af det gode19. I værtshuset hos Petersen i Strandstrædet blev der sagt, at der ville blive uro, når jøderne den 13. skulle
indvie deres synagoge. Og samme dag omtalte fhv. styrmand Andreas
Beck med åbenlys fornøjelse jødeuroen i Hamburg i værtshuset hos
Røerstrøm i Store Kongensgade, hvor han drak øl. Om søndagen den 12.
kunne politiassistent L. Nielsen rapportere, at han flere gange i Krystal
gade havde set drenge slå hattene af jøder og pibe i fingrene. Og tidligt
mandag den 13. september blev der såvel på værtshuset på Amagertorv 4
som i knejpen i Gothersgade 343 talt om, at der ville blive ballade senere
på dagen20.
Jøderne var på deres side skræmt af erfaringerne fra 1819 og frygtede
ny uro. Denne frygt fremgår tydeligt af et brev til Bræstrup fra en jøde,
hvori der advares mod grundstensnedlæggelsen til synagogen: »Repræ
sentanterne for den mosaiske Menighed i København have besluttet, at
denne Handling skal begaa med Pomp, saasom at derved skal være Mu
sik og Sang, hvilket jeg og en stor Del af Menigheden ikke bifalder, for at
den finder sted paa aaben Plads og derved bevirke Tilløb af Folk ... men
maaske selv Anledning gives til Optrin af Natur som de i 1819«21. Des
uden tilføjes i brevet, at overrabbiner Wolff også var imod ceremonien,
men da han var underkastet repræsentanternes afgørelse, kunne han ikke
forhindre den. En politiassistent kunne indberette, at en jødinde havde
fortalt ham, at hun frygtede opblussen af uro mandag den 13.. Hun havde
hørt en kone sige til en soldat, at folket var stemt imod jøderne, og at der
blev råbt mere ad dem end sædvanligt22.

19.
20.
21.
22.

YlVO-materialet.
YlVO-materialet.
YlVO-materialet.
YlVO-materialet.
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Også kong Frederik den Sjette var opmærksom på risikoen for uro. I et
brev til politidirektøren af 13. september skriver han: »Postbuddet som
skulde bringe Posten til hr. Schimmelman har fortalt at i Dag vilde man
anfalde Jøderne, endskiønt denne Efterretning er følge af Hysterie om
Grundstenen, saa tror jeg dog at maatte tilmelde Dem det«23.

Uroen ved synagogen 13. september og rettens behandling
Det fremgår af Harald Jørgensens redegørelse, at uroen den 13. septem
ber begrænsede sig til et angreb på synagogens område og stiftelsen
Meyers Minde, der lå lige bag byggeområdet. Jørgensens kilder til angre
bet på Meyers Minde og overfaldet på en gammel jøde, Goldzier, er dels
bladene »Køenhavnerposten« og »Dagen« og, væsentligst, forhør ved
politirettens l..og 3. protokol24. I Jørgensens undersøgelse er imidlertid
ikke medtaget alle de 3 sideløbende bind, der udgør politirettens 1. pro
tokols forhørsprotokol.
I Yivo-instituttets arkiv findes fungerende politidirektør Bræstrups
rapport, nedskrevet time for time under uroen; den udgør derfor en god
kilde til forståelse af politiets øjeblikkelige opfattelse af situationen. Den
følgende beskrivelse af hændelserne foran Meyers Minde bygger på Bræ
strups rapport.
Bræstrup havde kl. 15.30 fået underretning om, at folk samledes i
Krystalgade. Porten til den åbne plads foran Meyers Minde var åbnet, og
man frygtede, at folk ville trænge derind. Bræstrup sendte politibetjente
derhen og fik stort set mængden til at sprede sig. Nogle betjente blev
tilbage og passede på. Men senere øgedes mængden igen, meldte betjent
Wilstrup ham. Nu var det ikke blot gadedrenge, men også ældre perso
ner, af udseende håndværkersvende, der opmuntrede drengene til at
råbe ad jøderne. Så kom der melding til politikammeret, at uordenerne
nu for alvor var begyndt, en gammel jøde blev mishandlet, og ruder slået
ind. Så gav Bræstrup betjentene ordre til at rydde gaden om fornødent
med magt. Men inden politiet følte sig tvunget til dette, spredtes mæng
den på politiets opfordring. Rapporten er underskrevet kl. 18.45. Uroen
varede altså i lidt over 3 timer.
Bag byggepladsen i Meyers Minde25 opholdt sig en del ældre og fattige
23. A.C. Kierulffs privatarkiv. Rigsarkivet.
24. Harald Jørgensen: Jødeuroligheder i København 1930 side 243.
25. Meyers Minde blev stiftet for de penge handelsmanden David Amsel Meyer efterlod
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jøder. De var bange, og jøden, der var blevet overfaldet, var løbet fra
Meyers Minde for at hente hjælp. Et brev fra en af de derboende jøder
viser deres sindstilstand: »Herr Abrahamsen er i den dødeligste Angst,
da Huset her hele Dagen har lignet en beleiret Fæstning, hvor Ingen tør
at komme ud eller ind uden at blive kastet med Stene og raabt Hurra
efter af Pøbelen, hele Pladsen her vrimler deraf. Inspecteuren har bedet
at sende Lund til dig, da han forgjæves idag har sagt det til Lion Israel26,
som slet ikke vilde høre noget om det og sagde: »Lad dem kun komme.
De gjør ingenting«. Vil du ikke enten gaae til en af Repræsentanterne og
bede at lade Politimesteren det vide, maaske det kunde hielpe, og at der
blev taget alvorlige Forholdsregler. Det er paa den høieste Tid, da de
vilde storme Porten. I største Hast og Angst (underskrift ulæselig)«27.
Af et brev fra inspektøren på Meyers Minde til den jødiske menighed
fremgår ødelæggelsernes omfang28: »Jeg maa paatage mig den sørgelige
Pligt at melde d’Herrer Repræsentanter, at Pøbelen formedest det, at
Porten stod aaben ... har stormet ind i Gaarden, indslaget circa 180
Ruder, uden at jeg kunde forebygge det, indtil Pøbelen endelig ved
Politiets Mellemkomst, som jeg havde ladet hente, standsede nogenlun
de, og jeg fik Porten lukket. De ... som indsloge Vinduerne var Skole
drenge ... saavel som ogsaa nogle store Mennesker. Selv endog paa 2. Sal
ere Vinduer indslagne, og endog et Menneske fra Stiftelsen er blevet
saaret. København d. 14 September 1830. G. David Inspecteur«.
Politirettens behandling af begivenhederne kan opdeles i to hovedsa
ger. 1) En sag mod 15 drenge for rudeknusninger. Straffen for denne
forseelse blev ris29. 2) En sag vedrørende forfølgelse og overfald på jøden
Goldzier. I denne sag, der blev behandlet ved 1. protokol, optrådte de
førnævnte drenge som vidner. Goldzier-sagen tog sin begyndelse efter
nogle dages forløb, den 20. september. I mellemtiden havde politiet
indhentet forskellige vidneudsagn, der pegede på snedkersvend Johan
Christopher Petersen som værende hovedmanden bag uroen30. Politiet

26.
27.
28.
29.

30.

ved sin død i 1813. Stiftelsen var et hjem med friboliger for uformuende jøder. Bygnin
gen ligger stadig lige bag ved synagogen i Krystalgade og er i dag jødisk plejehjem.
Lion Israel var menighedens forstander.
YlVO-materialet.
Mosaisk Troessamfunds arkiv. Indgående skrivelser 1830-31.
Københavns Politiret. 1. protokols forhørsprotokoller bd. 69-71 sag 447. Der blev brugt
3 protokoller sideløbende under retshandlingen. 1 denne sag blev bind 69,70 og 71
brugt. Harald Jørgensens kilder til artiklen er udelukkende bind 71 og de 2 andre bind
er altså ikke blevet inddraget i Jørgensens artikel. Det er også årsagen til, at Jørgensen
standser sin beskrivelse 1 oktober, hvor han skriver at sidste retsmøde foregik. I virke
ligheden strakte retsmøderne sig til d. 22. oktober.
Domsprotokol nr. 16. 23 oktober 1830 side 281 ff.
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havde flere gange bemærket Petersen under uroen den 13. september.
Bl.a. havde han forsøgt at hindre anholdelsen af en dreng, som politiet
mente havde deltaget i rudeknusningerne. Politiet måtte affiflde sig med
blot at notere drengens navn og så i øvrigt lade ham gå, da de mange
mennesker var yderst uvillige til at lade drengen blive ført væk fra poli
tiet. Dette forhold erkendte Petersen i retten, fordi drengen efter hans
mening ikke havde gjort noget. Hvad der i øvrigt ellers var blevet sagt,
var Petersen ude af stand til at fortælle, da han var temmelig tunghør.
Politiet havde også fundet frem til, at Petersen havde været sammen med
en mand iført grå jakke og mørk kasket med gul snor om. Ham benægte
de Petersen al kendskab til, og det var ikke indtil den 20. september
lykkedes at identificere manden.
To dage senere kom Goldzier til stede i retten og fortalte, hvordan han
ville være gået efter politiassistance, men var blevet opdaget og jagtet
gennem Krystalgade op imod Nørregade. Han var blevet jaget ind i Set.
Pedersstræde, men blev her trukket ud af en port og maltrakteret af
spark og slag. Samme dag førtes en af de drenge som vidne, der var
blevet dømt i sagen om rudeknusning. Til uheld for Petersen genkendte
drengen ham som den, der havde slået Goldzier med knytnæve i Set.
Pedersstræde. Og igen den 25. september blev Petersen udpeget som en
af hovedmændene bag overfaldet på Goldzier. Også denne gang af en af
de dømte drenge. Denne dreng var den samme, som var ved at blive ført
bort af betjente, da en stor menneskemængde havde omringet ham, og
betjentene måtte lade ham gå.
Den 1. oktober var det betjentenes tur til at vidne. Disse bekræftede
de tidligere belastende udsagn mod Petersen. Samme dag fremstilledes
en anden snedkersvend, nemlig Peter Christian Lorentzen, der skulle
have været sammen med Petersen. Ingen af betjentene kunne dog gen
kende ham. Men ved et retsmøde den 12. oktober blev det afklaret, at
det havde været Lorentzen, der havde haft den iøjnefaldende påklædning
på, inkl. snoren om hatten. Den 23. oktober blev der afsagt dom i sagen.
Lorentzen blev løsladt, men Petersen blev idømt 6 x 5 dages fængsel på
vand og brød for: 1) At have søgt at hindre anholdelse af en dreng. 2) At
have forlangt drengen udleveret. 3) Ikke at ville forlade stedet, efter at
være blevet opfordret dertil. 4) At have forsøgt at få drengen til at sige, at
han var blevet slået af jøderne. 5) At have opfordret til at råbe hurra og
endelig 6) Formodning om mishandling af jøden Goldzier.
Uroen 13. september begrænsede sig ikke til angrebet på Meyers Min
de. I politirettens 5. protokol findes en sag, hvori det berettes, at flere
betjente den 13. september hørte rudeknusning i Løngangsstræde og i
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Læderstræde. Det siges i rapporten, at betjentene »antraf en betydelig
Folkemængde, der under Hurraraab indslog Vinduer hos Marskandiser
Hartvig«. En læredreng slog en rude ind og betjentene så ham derpå løbe
over gaden med et stykke glas i hånden, mens han råbte: »Her er jøden«.
Drengen blev anholdt og mængden spredt. Den 20-årige anholdte fik 8
dage på vand og brød31. Ved rettens 2. protokol findes endnu en sag fra
13. september mod en dreng, der skulle have kastet sten mod en jødisk
butik på Østergade32.

Rygter og rapporter. Tiden efter 13. september
Politiet fortsatte efter mandag den 13. sin overvågning af beværtninger.
Desuden modtoges forskellige indberetninger. En af disse var fra en
anonym, der havde været i Krystalgade 13. september. Ifølge brevskrive
ren var det et folkeligt krav at slippe af med jøderne33. Brevskriveren
kunne oplyse, at der var organiseret en brevkampagne med et stærkt
antijødisk indhold med en opfordring til at bruge magt, hvis jøderne ikke
selv forlod landet. En anden anonym brevskriver kunne fortælle, at der
blev snakket meget i byen om politiets effektive handlemåde34. Ikke
desto mindre gik rygtet, at uroen ville blive genoptaget med fornyet
styrke fredag den 17. september. Denne brevskriver havde i øvrigt hørt,
at studenterne skulle have været indblandet i uroen for at få ram på
højtstående embedsmænd.
Også de hyppige kontrolbesøg på værtshuse fortsattes. Et enkelt sted
talte man om, at uroen ville begynde igen, når Holmens folk fik fri. Og
freden havde da heller ikke indfundet sig, for en politirapport fra 14.
september fortæller, at der denne dag var forsamlet mennesker i Læder
stræde og tilstødende gader, og at der blev slået ruder ind i Østergade35.
Kong Frederik funderede over faren for nye uroligheder. 1 et brev til
politidirektør Kierulff den 25. september skriver han: »Da jeg har bragt i
Erfaring, at paa Jødernes Løvsahl36 som skal være paa Tirsdag agtede
man at forurolige disse, saa undlade jeg ikke at underrette Dem derom,
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Politiretten 5. protokol. Behandlede sager 1830.
Politiretten 2. protokol. Behandlede sager 1830.
YlVO-materialet.
YlVO-materialet.
YlVO-materialet.
Jødernes Løvsahl er den såkaldte løvsalsfest (Sukkot) til minde om jødernes modning
som folk under vandringen i ørkenen i 40 år.
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Teatertegneren C. Bruuns fremstilling a f Kirchheiner i rollen som Masaniello.
Proveniens: Det kgl. Bibliotek.

endskiønt det synes mig ikke sandsynligt. I Schweiz skal have været et
betydeligt Opløb. I Berlin forekommer det mig, som at de anvendte
Midler ikke har svaret i Forhold til hvad der er foregaaet, thi det hele har
efter hr. Reventlows Rapport ikke været andet end 4 Snedkersvende som
blev arresterede og som man vilde friløse og dette tror jeg at Politiet
understøttet af Gendarmeriet kunde have besørget. Brev fra Holland
paastaae at en Congresserie37 i Frankrig søger i alle Lande med Breve og
Penge at frembringe Uroligheder for at gjøre al Modretning imod Fran
krig umuelig. Denne helvedes Plan vil dog blive vanskelig i Ud
førelsen«38.
En særlig interessant rolle i sagens udvikling spillede Det kongelige
Teater. Dette kan måske virke overraskende i vore dage, men i 1800tallet var teatrets rolle meget central, såvel underholdningsmæssigt som
politisk.
37. Congresserie betyder en hemmelig sammensværgelse.
38. A.C. Kierulffs privatarkiv. Rigsarkivet.
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I 1830 var et stykke særlig aktuelt, nemlig »Den stumme i Portici«.
Stykket handler om fiskeren fra Neapel, Masaniello (1622-1647), der
stillede sig i spidsen for en oprørsbevægelse vendt mod Filip 4. og hans
vicekonges regime i byen. Fiskerbefolkningen forjog vicekongen, og Ma
saniello herskede herefter i byen. Men ved et møde mellem Masaniello
og vicekongen myrdedes Masaniello. Hans tilhængere proklamerede der
efter Neapel som republik. Masaniello blev hovedperson i Scribes og
Aubers opera »Den stumme i Portici«, hvis væsentligste ingredienser var
frihedstrangen af et republikansk tilsnit og nationalfølelse. Da den op
førtes i Bruxelles kort efter juli-revolutionen i Frankrig, vakte det natio
nale element stærk begejstring, og følelserne gav stødet til et oprør vendt
mod det hollandske overherredømme.
Masaniello kom til at spille en vis rolle i dansk teater og politik. Allere
de i 1815 udgav B.S. Ingemann et stykke om ham. Da nu J.L. Heiberg
havde oversat Scribes tekst, var der en vis frygt for, at stykket kunne
udløse en reaktion hos tilskuerne. Det gik dog anderledes. Ifølge beskri
velsen i »Den danske Skueplads« således: »Stundom blev Theatret det
naturlige Forum for den offentlige Menings Tilkjendegivelse, saaledes
som da Frederik den Sjette og Kongefamilien den 7. Oktober 1850 over
værede Opførelsen af Den Stumme i Portici ... I Følelsen af Modsætnin
gen mellem de danske og de fremmede Tilstande gav Publikum sin Loya
litet Luft i en begeistret Hyldest af Kongen og forlangte Nationalsangen
spillet ved hans Indtrædelse i Logen, ligesom Raabet »Kongen Leve«
gjenlød over hele Huset under det revolutionære Optrin i tredie Akt,
hvor Fiskerne overvælde Soldaterne«.

Konklusion
Når Harald Jørgensen har betegnet uroen som »gadedrengestreger« og
»tilfældigt opløb« stemmer beskrivelsen ikke overens med de kilder, der
ligger til grund for denne artikels hændelsesbeskrivelse. Allerede tidligt
vidste folk, at der kunne forventes uro den 13. september. Men uroen var
ikke begrænset til denne dag, tværtimod strakte den sig over en række
dage og samlede store skarer af mennesker. Uroen bestod ikke blot i
piften i fingre og hurra-råb efter jøderne, men også i udbredt rudeknusning, mishandling af en jøde og forsøg på at hindre politiets anholdelse af
en dreng.
Eksemplet fra Hamborg har spillet en væsentlig rolle. Snakken på
diverse værtshuse drejede sig flere gange om jødeuroen i Hamborg. Det
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er ikke muligt at påvise, at der også har været tyskere involveret i uroen i
København. Nørregård citerer en gesandtindberetning for denne på
stand. Men intet sted i politiets forhør antydes, at tyskere eller tyske
håndværkersvende skulle have været til stede ved urolighederne.
Medens Harald Jørgensen beskriver uroen som »det ungdommelige
publikums lidt kåde adfærd«, er uroen i Nørregårds beskrivelse langt
mere alvorlig med tusinder af folk på gaderne. Forklaringen på uoverens
stemmelsen mellem de to historikere findes i deres kildegrundlag. Me
dens de københavnske aviser, som Jørgensen har benyttet, ikke kan siges
at være troværdige kilder, underlagt censur som de var, giver politiforhørene et betydeligt mere detaljeret og nuanceret billede af begivenhe
derne. Der er dog ingen grund til nødvendigvis at tro, at man her får
sandheden fremlagt. En stor del af vidneudsagnene kommer fra de dom
fældte drenge, som må have været udsat for et stort pres, og hvis udsagn
derfor må tages med en vis forsigtighed. Ved at benytte politirettens
protokoller gives der mulighed for at benytte såvel aktørers som iagttage
res udsagn og således at sammenstykke et pålideligt billede af begivenhe
dernes gang, dog med forsigtig brug af visse udsagn. Politirettens proto
koller må anses for en mere troværdig kilde til hændelsesforløbet end ge
sandtskabsindberetningerne, der på en række punkter ikke stemmer
overens med, hvad der vides om uroen fra anden side. Således synes det
udelukket, at der den 13. kunne være forsamlet flere tusinde mennesker i
Krystalgade. Bræstrups time til time rapport taler om en »mængde«, der
næppe kunne omfatte så mange mennesker. Dertil kommer en række
unøjagtigheder, der svækker gesandternes troværdighed. Nørregård da
terer således uroen foran Meyers Minde til den 14., men uroen fandt sted
i Krystalgade den 13. Endvidere refereres gesandterne for, at politiet
måtte bruge knipler for at sprede mængden foran Meyers Minde; men
ifølge Bræstrups rapport fremgår det, at mængden spredtes uden brug af
knipler, og i politirettens protokoller siges der intet om brug af knipler.
Nørregård refererer også gesandterne for, at kavalleriet patruljerede for
at hindre yderligere uro, men i kavalleriets ordrebøger nævnes intet om
en sådan patruljering39. Muligvis kan gesandternes ukorrekte oplysninger
skyldes, at deres oplysninger er andenhånds.
Deltagerne i uroen har ikke kun været drenge. Bræstrups rapport af
13. september nævner, at ældre personer også deltog i opløbet foran
39. Det drejer sig om Garderhusarregimentet. Regimentsbefalinger 1/2 1830-31/8 1831.
Ordrebog for Kongelig Livgarde til Hest 1827-31 og Korrespondancebog for samme
1823-31. Alle Hærens Arkiv. Rigsarkivet.
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Meyers Minde. Inspektøren i Meyers Minde nævner således også, at
voksne mennesker har deltaget i rudeknusningen. Desværre siges der
intet om de voksne menneskers sociale placering. Vi ved kun, at hånd
værkersvende har deltaget.
Såvel de samtidige kilder, P.V. Jacobsen og A.U. Falbe som Harald
Jørgensen afviser helt, at der skulle have ligget politiske motiver bag
uroen. Plakaterne viser imidlertid utvetydigt, at der for plakatskriverne i
hvert fald har været tale om politisk uro. Brugen af navnet Masaniello
kan således være udtryk for en national eller republikansk tankegang.
Mere klar er sammenligningen mellem Stemann og Polignac, hvormed
må menes, at ligesom Polignac stod som repræsentant for Karl 10.s reak
tionære styre, således var Stemann repræsentant for Frederik 6.s.
Efterspillet i Det kgl. Teater bliver til tider fremhævet som eksempel
på40, at Københavns befolkning forblev loyale under indtryk af de revoluti
onære tendenser andre steder i Europa. Der er ingen grund til at betviv
le, at kongen mødtes af varme følelser i teatret. Men man kan sætte
spørgsmålstegn ved, hvor repræsentativt publikum har været for den
københavnske befolkning. Stykket blev opført 4., 5. og 17. september.
Altså ganske tæt på begivenhederne i de urolige septemberdage. Men
først 3 uger efter uroens nedkæmpelse kom kongen i teatret. Havde han
ikke vovet sig derind før af frygt for tilløb til uro? Det er udfra det
foreliggende kildemateriale ikke muligt at besvare dette, men der bør
tages forbehold over for påstanden om, at publikums hyldest kan tages til
indtægt for den københavnske befolknings loyalitet.

40. Se f.eks. beskrivelsen Politikens Danmarks Historie bind 11 og senest omtalen i Køben
havns Historie af Sv. Cedergreen Bech: »Demonstrativt havde han (Frederik) valgt at
se »Den stumme i Portici«, det stykke der i Bruxelles var blevet signalet til opstand. Da
kongefamilien trådte ind i logen, mødtes den af et demonstrativt bifald, orkestret
spillede slutningskoret fra »Elverhøj« - og da oprørsscenen, hvor folket afvæbner rege
ringens soldater blev spillet, råbte publikum »Vor konge leve«. Mens jubelen fortsatte i
gaderne kunne kongen konstatere med tilfredshed, at i hvert fald hans hovedstad var
loyal. Bind 3.

Om den historiske roman
a f Bo Elbrønd-Bek
Med udgangspunkt i bl.a. R.G. Collingwoods definition af den
historiske skildring skriver lektor, cand. mag. & mag. art. Bo
Elbrønd-Bek i denne artikel om beslægtetheden mellem den pro
fessionelle historieskrivning og den fiktive historiefortælling.

Den analogiske tænkemåde
Den historiske beskrivelse er ligesom andre fortællinger teleologisk historikeren undersøger og fortæller om, hvad hensigten kan have været
med bestemte menneskers handlinger, og han eller hun prøver at forkla
re, hvorfor netop dette formål er valgt, hvilke motiver der har ligget bag
handlingerne. Eftersom historikerens emner gerne er individualiserede,
spiller personskildring og motivanalyse en stor rolle. Udgangspunktet for
en sådan indlevelse er historikerens egen personlighed, og graden af
forståelse vil, med Kristian Erslevs ord, afhænge af hans »Sjælelivs Om
fang og Dybde« (Historieskrivning. Grundlinier til nogle Kapitler a f Hi
storiens Theori, 1911 s. 46).
R.G. Collingwood har i The Idea o f History (Oxford 1946) forsøgt at
redegøre for, hvad det egentlig er historikeren foretager sig i forbindelse
med en historisk undersøgelse. Hans udgangspunkt er opfattelsen af, at
al historie er historie om tankeprocesser. »Men hvordan fatter historike
ren de tanker han prøver at opdage? Der er kun en måde det kan gøres
på: ved at gentænke dem i sin egen bevidsthed«, (s. 215, her cit. efter
Søren Mørchs oversættelse i Søren Mørch og Vagn Skovgaard-Petersen
(red.): Historieundervisning - mål og muligheder, 1970 s. 32). Historike
ren »opdager« ikke bare en hændelse, men tillige den tanke eller det
motiv eller den erfaring, der udtrykkes i den. Og det at opdage en tanke
er at forstå den. I og med at historikeren hævder at have forstået situa
tionen på samme måde som en historisk person, så må de i en vis forstand
have sprogfællesskab, dvs. de har del i samme type sproglig virkelighed.
Hvis man f.eks. præsenteres for en beretning om visse af Julius Cæsars
handlinger, så prøver man ifølge Collingwood
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»at forstå disse handlinger, d.v.s. at opdage hvilke tanker i Cæsars bevidsthed der
fik ham til at udføre dem. Det indebærer at han må se situationen for sig, og
tænke sig til hvad Cæsar tænkte om situationen, og om de mulige måder at
håndtere den på. Historien om tanker, og derfor al historie, er genopførelsen af
svundne tanker i historikerens egen bevidsthed«, (s. 215).

Når historikeren »genopfører« en svunden tanke, hvad der kræver, at
han bringer alle sine åndsevner og al sin viden til anvendelse på proble
met, så gentænker han den i sammenhæng med sin egen - nutidige viden, og derfor kritiserer han den samtidig. Problemet er, at man i
studiet af tidligere epoker ofte anvender en historieopfattelse, der ikke
eksisterede dengang. Vi forstår fortidens mennesker på andre betingelser
end de selv, men denne form for forståelse er samtidig et udtryk for
selvforståelse. Fortolkningen af en fremmed tekst rejser nemlig altid
spørgsmål om fortolkningens grundlag, hvorved fortolkningen på én
gang bliver til selvfortolkning og dermed vejen til øget selvindsigt. Col
lingwood anfører videre:
»Denne kritiske holdning overfor den tanke hvis historie han sporer, er ikke
noget sekundært i forhold til at opspore dens historie. [...] Intet kan være mere
fejlagtigt i forbindelse med historie om tanker, end at antage at historikeren som
sådan blot fastslår, »at der blev tænkt det og det«, og overlader det til en anden at
afgøre, »hvorvidt det er sandt eller ej«. Al tænkning er kritisk tænkning; tanken
der genopfører svundne tanker, forholder sig derfor kritisk til dem, idet den
genopfører dem«, (s. 215f).

Den historiske skildring er da heller ikke hverken i sit udgangspunkt eller
sin afgrænsning et »virkelighedsbillede« forstået som en beskrivelse af,
»hvordan det egentlig har været« (Ranke). Den værdifri, »objektive«
gengivelse af fortiden frembringes ikke af historikeren, for hans formål er
at forstå og fortælle om konkrete menneskelige relationer i fortiden for
interesserede folk i historikerens egen samtid. Historiens mål er selver
kendelse, selvforståelse, hvilket principielt adskiller den fra naturviden
skabelig erkendelse. Historisk bevidsthed er en form for selverkendelse,
og den afhænger af, hvilke problemer en given tid finder særligt vanskeli
ge eller centrale. Det kan i den forbindelse nævnes, at et vigtigt element i
diskussionen om historisk relativisme går ud på at hævde, at forskerens
subjektive interesser, holdninger, syrn- og antipatier samt påvirkninger
fra tilsvarende kollektive orienteringer i forskerens aktuelle situation,
herunder forskningsmiljø og -tradition, entydig bestemmer hans valg af
problemer, kategorier og teorier. Hvilken teori, der dominerer, afhæn
ger af, hvilket problem, der rejses, og i hvilken historisk situation pro-
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blemformuleringen finder sted. Værditeorierne, som historiefilosofien
indbefatter, er medbestemmende for, hvilke problemer, der anses for
centrale, og hvilke forklaringsfaktorer, der betragtes som væsentlige.
Forskeren er med andre ord bundet af sine personlige og sociale forud
sætninger.
Historieforskningen bliver ud fra dette væsentlig at forstå som udtryk
for sådanne skiftende forudsætninger; den er »subjektiv« og »relativ«.
Denne opfattelse lader sig imidlertid præcisere. Som sagt er det en fiktion
at tro, at historien er eller kan være en fremstilling af, hvad der »egentlig
er sket«, hvilket har forbindelse med, at historieskrivningen bliver be
stemt af de aktuelle socio-økonomiske forhold i samfundet - historiefor
tællingen indgår i en helhed af samfundshandlinger; den er ikke uafhæn
gig af de aktuelle modsætninger i samfundet. Det er nemlig ud fra en
bestemt nutidig samfundsmæssig placering, at det afgøres, hvad der er
væsentligt og uvæsentligt i historien - herfra bestemmes det, hvad der
skal privilegeres: f.eks. manden, den voksne, den hvide race, fornuften,
det skrivende menneske - og hvad der skal udelukkes: kvinden, barnet,
andre racer, følelsen, analfabeten. Historievidenskaben konstituerer
menneskets erindring om fortiden, den bestemmer, hvad der er normalt
at hæfte sig ved, den udpeger i kilderne, hvad der er historiske kendsger
ninger, og hvad der er acceptable forklaringer og forståelse. I vore dage
søger historikeren ikke en helhedsopfattelse, fordi det har vist sig, at det
personlige valg af helhedssyn på en epoke har været udtryk for historike
rens egen ideologi - og ikke et middel til forståelse af fortiden. I stedet
undersøges afvigelserne fra de abstrakte (edb)modeller - undtagelserne,
det sære, det uforklarlige, det fremmede, der gør modstand som f.eks.
hekseri. Fremskridtene i historieforskningen sker i den forstand, at vi
stadig lærer at stille nye spørgsmål, og at nogen af svarene har en mere
permanent gyldighed end den ideologiske helhedsopfattelse, de blev
fremsat indenfor.
Historikerens udvalgte emne - noget ejendommeligt, noget mærkeligt
- skal imidlertid kunne gives en begyndelse og slutning - dvs. være af
grænset i tid og rum. Selve særpræget ved historiske emner opnås ved, at
historikeren vælger en synsvinkel, der enten viser, at de forhold, der skal
skildres, på en forbavsende måde adskiller sig fra tilsvarende samtidige,
eller at de på en udpræget måde ligner fænomener, som man i samtiden
er optaget af (hvilket sidste også er mærkeligt). F.eks. ønsker Jens Eng
berg med bogen Dansk guldalder eller oprøret i tugt-, rasp- og forbed
ringshuset i 1817 (1973) at tage stilling til problemer, som stadig er ved
kommende:
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»I deres nutidige sammenhæng er disse problemer komplicerede og svære at
overskue. Sat ind i rammen dannet af det meget mere primitive samfund i begyn
delsen af 1800-tallet ser man dem derimod blottede. Har man set dem i denne
nøgne tilstand, glemmer man det ikke let, man bliver derved i stand til, når man
møder problemerne igen i nutiden, trods en masse ydre omstændigheder, at
genkende dem som det, de egentlig er«, (s. 177).

Den kyndige historiker har en evne til at projicere sit historiesyn ind i
fremtiden på en sådan måde, at det giver ham selv og læserne en dybere
og varigere indsigt i fortiden, end de historikere kan få, der helt er
underlagt deres egen umiddelbare situation. Til eksempel projicerede
Erik Arup sin kærlighed til andelsbevægelsen og sin uvilje mod militæret
ned i Danmarks middelalder. I og med at historieskrivningen søger noget
andet end det kendte og systematiserede, viser dens betydning for sam
fundet sig: det fremmede i fortiden kan blive et symbol på det, der
mangler eller som er fortrængt i nutiden. Men hvis historikerne ikke selv i
deres arbejde er i stand til at ophæve de fortrængninger, de har fælles
med deres tid og klasse, så får vi blot en historieskrivning, der legitimerer
samtidens magthavere. Derfor er der heller ingen historikere før Jens
Engberg, der har skildret den københavnske folkestemning i forbindelse
med kong Frederik 6.s begravelse set i et for nutiden typisk klassekamps
perspektiv. Episoden er nemlig blevet læst - og fortiet - i lyset af forestil
lingen om kongemagten som selvfølgelig autoritet naturligvis fordi den
skal fremmes i historikerens egen samtid, eller fordi den afspejler denne
samtid. Med sin version af historien giver Engberg læserne mulighed for
at ordne, systematisere og vurdere deres tilværelse og livsvilkår på en
anden måde, hvilket er ensbetydende med, at der skabes nye opfattelser
af hvilke erindringer, der er mulige for individer og klasser. Læseren får
dermed mulighed for at udvikle og acceptere nye mønstre for handling.
Engberg, hvis kritiske fremstilling både er en kritik af den hidtidige
ideologisk farvede opfattelse og en formulering af en anden teori, giver
selv en del af forklaringen herpå:
»Når historikere imidlertid kun har brugt Roskilde-historien og udeladt København-historien (skønt i massevis af historikere må have set den), så er forklarin
gen den, at historikerne ikke har kunnet lide den københavnske side af fortællin
gen om Frederik den Sjettes ligfærd. De har haft en forestilling om, at kon
gedømmet og især Frederik den Sjette var højt elsket af alle klasser af befolknin
gen, de har selv sat pris på kongedømmet og Frederik den Sjette, og derfor har de
undladt at bringe den ganske spændende affære om hændelserne på Vesterbro,
der ville ødelægge det helhedsbillede, som de ønskede at skabe. Det er ikke
meningen at hævde, at historikerne har handlet bevidst uhæderligt. På grund af
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deres opdragelse, deres miljø, den indoktrinering de har været udsat for, har de
enten ubevidst valgt at glemme affæren, eller også har de fortrængt den som
uvæsentlig ud fra den betragtning, at folkestemningen ikke kom til udtryk i den
københavnske pøbels uartige optræden, folkestemningen blev båret af det
egentlige folk, de sjællandske bønder, der hædrede kongen så smukt. Kun på
denne måde kan man forklare, at tilkendegivelsen af en spontan folkestemning
bliver gemt bort, mens den iscenesatte ligbæring med 250 udkommanderede
bønder under deres sognefogder bliver fremhævet som et spontant udslag af en
folkestemning (som for resten også godt kan have været til stede, selv om den
ikke er dokumenteret). [...] Man må altså konkludere, at historikerne vælger og
vrager i deres kilder, sorterer det ud, som synes dem rigtigst og mest passende,
forkaster andet, bestræber sig på at give et »rigtigt« billede, men bindes i valget af
deres bevidste politiske holdning, af deres opfattelse af fortiden og nutiden, af
deres miljø og opvækst, kort sagt af hele deres livssyn.« (s. 175f; om kildegrund
laget se s. 185).

Dette gælder naturligvis også for Engbergs vedkommende; hans eget
ideologiske synspunkt bestemmer, hvilken historieinterpretation han an
vender. Men han tematiserer ikke i tilstrækkelig grad sit ideologiske
ståsted, sin partikularitet og sin sociale afhængighed i selve fremstillin
gen. Historikeren - understreger Jørgen Døør i sin Historiefilosofi (1978)
- er ikke fri i sin tolkning af kilderne, men er bundet af en bestemt
forskningstradition, der bygger på en konsensus m.h.t. visse fundamenta
le erfaringer og begrebskonstruktioner. Denne forud-forståelse, som hi
storikeren møder enhver kilde med, bestemmer dels hvilke tekster, der
udvælges som kilder og betinger dels den anvendte tolkningsramme. Den
sætter grænser både for tolkningen af virkeligheden og af den sproglige
virkelighed samt styrer, hvilken fremstillingsform resultaterne får. Den
ne problemstilling illustrerer Døør således:
»Hvor en marxistisk-leninistisk historiker ser klassekampen udtrykt i visse kilder,
og derfor fremstiller sin fortælling i klassekampstermer, der ser en borgerlig
historiker ingen klassekamp, for »klasse« eksisterer efter hans opfattelse ikke i
virkeligheden, og derfor vil hans fremstilling dreje sig om alt andet end klasse
kamp, selv om han har samme kildemateriale til sin rådighed. Dette eksempel
illustrerer det forhold, at den hermeneutiske tolkning og den med denne dialek
tisk forbundne ontologiske tolkning, angiver betingelser for efterprøvning af teo
rien. En ikke-socialistisk samfundsforsker vil selvfølgelig have en Historie, der
ikke indeholder klassebegreber, og derfor vil det inden for denne teori være
umuligt at få efterprøvet en klassekampsteori. Grunden er den simple, at »klas
ser« ikke eksisterer, hverken i kilderne eller i virkeligheden. Hvad der er rationelt
at efterprøve afhænger selvfølgelig af, hvilket rationalitetsbegreb man har, og
rationalitetsbegrebet forudsætter, at man kan vurdere og prioritere, og en fælles
rationalitet er derfor konstitutionsbetingelse for, at man kan prioritere på samme
måde.« (s. 50).
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Ved at forholde sig til det fortrængte i fortiden - det være sig samfundets
som ens personlige - så forholder man sig ikke blot til nutiden, men også
til fremtiden. Menneskets skaben af fremtiden, siger Collingwood, er
betinget af dets viden om fortiden:
«Hvis vi ønsker at afskaffe kapitalisme eller krig, og vi ikke bare vil eliminere,
men forbedre, så må vi begynde med at forstå dem, dvs. se, hvilke problemer
vore økonomiske og internationale systemer har haft held med at løse, og hvorle
des disse løsninger er forbundet med problemer, som det ikke kan løse.« (s. 334,
Døørs oversættelse s. 199).

At sammenholde nutiden med fortiden giver således dybde og overblik,
hvorved vi bliver i stand til at pejle, hvad der skal gøres, og hvad der er
gjort. De videnskabelige teorier eller hypoteser om fortiden er ikke alene
afhængige af historieforskerens bevidsthed, men de får samtidig deres
mulighedsbetingelser sat af den samfundsformation i hvilken de produce
res. Resultaterne er derfor hverken uafhængige af forskerens personlige
ejendommeligheder eller af de specifikke historiske omstændigheder,
hvorunder de efterprøves. Hvad der erkendes og hvad der anerkendes er
derfor afhængigt af, hvorledes den givne samfundsformation er udfor
met. I dag erkender historikeren, at kendsgerningerne er et resultat af
hans/hendes egen subjektive bearbejdning af stoffet. Men hans arbejde
er objektivt bestemt af samfundsforhold, som er blevet organiseret før
ham. Det fremmede, som han søger i fortiden, finder han nu også i sit
eget arbejde. Den virkelighed, som historikeren siger noget om, er ikke
en fortid, der er isoleret fra nutiden, men hans egen samtids samfunds
mæssige situation med dens fortid, nutid og fremtid. Historieforskningen
kan således opfattes som en stadig dialog mellem de tre tidsplaner. Her
om siger Troels Fink i foredraget »Den nationale linje i dansk histo
rieskrivning« fra 1974 (optrykt i: Linier i dansk historieskrivning i nyere
tid (ca. 1890-1950), 1976):
»Når nutidens mennesker formulerer spørgsmålene, indgår i disse den spørgen
des fulde bevidsthed om det samfund, han lever i, de forestillinger, han har om
tingenes sammenhæng, hans forståelse af den menneskelige psyke og ikke mindst
hans forestilling om de udviklingstendenser, der kendetegner samfundet, man
kan også sige, det fremtidsperspektiv, der over kort eller langt bestemmer hans
handlemåde.« (s. 74).

Fremtidsforventningerne i forbindelse med kritiske vurderinger af den
aktuelle situation bestemmer problemstillingerne, dvs. afgør de
spørgsmål, der bliver rettet til fortiden. Den historiske fortælling er en
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fiktion, en begrebskonstruktion, der tjener til at belyse virkeligheden,
idet den konfronterer samfundet med dets oprindelse - og en ny histo
riefortælling er identisk med en ændring af samfunds- og menneskeopfat
telsen og dermed en ændring af forestillingen om fremtiden.
Journalisten, nuets historiker, gør det samme, når han dramatiserer
hændelserne og gør dem til fortællinger. Disse fortællinger er ikke bare
digt, for de udtrykker menneskets faktiske håb og frygt. Hverken histori
kerens, journalistens eller kunstnerens arbejde er frit og uafhængigt, men
arbejdet er selv bestemt af det samfund med dets fortid, nutid og fremtid,
som de fortæller historier om. Disse historier må fortælles, fordi samfun
det ikke kan forstås direkte, men kun ved hjælp af det fremmede, de
andre, de døde.
Det er på denne baggrund, at eksempelvis den historiske roman som
genre skal forstås, og i denne forbindelse bliver det helt afgørende eller
konstituerende derfor analogiproblemet, thi historien får kun mening,
når den etablerer en kohærent forbindelse mellem fortid og nutid. Dette
definitoriske aspekt overser Paul V.Rubow i afhandlingen Saga og Pasti
che (1923), der af Aksel Sandemose i artiklen »Historisk roman« fra 1948
karakteriseres som værende »så giftig og nådesløst djevelsk som en må
være dansk og professor Rubow for å være.« (cit. efter Dikteren og
temaet, 1973, s. 151). Rubow mener fejlagtigt at kunne afvise den histori
ske roman som genre med følgende dialektiske ordleg:
»Begrebet »historisk Roman« indeholder, som gode Kritikere alle Dage har
fremhævet, en contradictio in adjecto. Thi for saa vidt en Roman er Roman, er
den ikke Historie, og for saa vidt et historisk Skrift er Historie, er det ikke
Roman.« (s. 273).

Men eftersom historikeren i en sammenhængende fremstilling om hæn
delser og forhold i det forgangne nødvendigvis må lade fantasien bygge
bro mellem sikre data, selv om han aldrig så rigoristisk holder sig de
ufravigelige vilkår for årsagssammenhæng for øje, så gør han sig også
gældende som forfatterpersonlighed og dermed har hans fremstilling fået
tilført et romanagtigt element. løvrigt er analogien mellem før og nu det
analytiske grundlag for Hans O. Granlids værk Då som nu. Historiska
romaner i översikt och analys (Sth. 1964), som især beskæftiger sig med
svenske middelalderromaner. Denne analogi kan være bevidst eller ube
vidst. Således har Martin A. Hansen i »Efterskrift« fra 1953 til det illega
le dagbogsbrev »Juli 44«, der handler om den københavnske folkestrejke
mod den tvske besættelsesmagt, beskrevet den uventede perspektivudvi-
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delse, som de sidste tre kapitler af romanen Lykkelige Kristoffer (1945)
fik. Kapitlerne handler om Københavns belejring 1536 og blev netop til
under folkestrejken.
»Heldigvis gik der er Par Døgn før jeg blev mig dette Sammentræf bevidst. En
Fortæller kan nok i gode Stunder være en temmelig naiv Person, især hvad det
nærværende angaar. Han ser alt andet end det, der ligger lige for Øjnene. Det var
næsten som at faa slaaet Koøjet ind og faa Søerne bagefter, da man blev sig fuldt
bevidst, hvordan Romanens og Dagens Hændelser ligefrem flød sammen. Deref
ter gik det trægere.« (cit. efter Verdensromanen. Historiske Essays, 1966 s. 168).

Ikke alene er forholdet mellem forfatterens intention og den æstetiske
effekt et af de vanskeligste problemer i litteraturvidenskaben, men dertil
kommer, at læsernes betydningssystemer ikke nødvendigvis falder sam
men med de(n) analogi(er), der immanent kan tillægges værkmeningen.
Eksempelvis kan yngre generationer af læsere uden særlig historisk viden
have vanskeligt ved selv at få øje på parallellen mellem en læges kirurgi
ske forkrøbling af børn for profittens skyld og nazistiske lægers eksperi
menter med koncentrationslejrfanger under 2. verdenskrig i Palle
Laurings roman Den gyldne Gren (1948, 19702 s. 327ff), der ligeledes
foregår på overgangen mellem middelalder og renæssance. Den seriøse
kunstner ved naturligvis, at man ved at skildre fortiden netop kommer til
at sige noget væsentligt om det fremmede, det i nutiden fortrængte,
hvilket er en forudsætning for i det hele taget at beskæftige sig med et
historisk stof. Arbejdet hermed påvirker forfatterens ideologi, og denne
virker til gengæld tilbage på hans vurdering.

Et typologisk forsøg
I forbindelse med typologiseringen af historiske romaner er det frugtbart
at skelne mellem to grundtyper, nemlig historiske romaner med og uden
analogi mellem før og nu.
Inden for den gruppe, hvor der ikke er tale om bevidst analogi mellem
før og nu, kan man skelne mellem forskellige undertyper. I den historiske
spændingsroman tjener det historiske som kolorit på handlingen i og
med, at den giver en ramme om nogle begivenhedsrige forløb. Som det er
tilfældet i Emmuska Orczys romanserie Den røde Pimpernel og hans
Bedrifter 1-10 (1905-36, da. 1907-42) mangler det specifikt historiske,
dvs. afledningen af de skildrede personers individualitet fra deres samtids
særegenheder. Under denne gruppe kan også henregnes skræk- og rid-
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der/røverromanen, om hvilken Kjetil A. Flatin i artiklen »Historisk roman-emigrantroman« {Edda, hefte 3, Oslo 1977) bemærker: »Felles for
denne gruppen er at handlingen er lagt til en relativt [!] fjern fortid og at
den historiske sannhet er av liten eller ingen betydning.« (s. 157).
At forherlige den forgangne tid er den idealiserende historiske romans
eneste formål. Den eskapistiske dyrkelse af fortiden er som oftest reakti
onær. Historien er eksotisk, fjernet i tid og rum fra den nutidige elendig
hed - et tilflugtssted for såvel forfatter som læser. Det er en svunden tid
uden relation til nutiden, der søges genoplivet, men forfatterens søgen
efter et sådant univers røber indirekte projektets forbindelse til den pro
blematiske samtid. Som repræsentativt eksempel herpå anfører Georg
Lukåcs i sin afhandling Der historische Roman (Berlin 1955, russ. 1937)
Gustave Flauberts roman Salammbo (1862, da. 1902) bagved hvilken der
forøvrigt ligger et stort videnskabeligt studium (jf. Morten Giersing: Lu
kåcs som litteraturkritiker, poetik nr. 28, 1976). Mogens Klitgaard adva
rede i en kritisk situation i sin artikel »Den historiske Roman« {Forum,
nr. 2 1941), der på programmatisk vis gør rede for den materialistiske
opfattelse, hvorefter udviklingen bæres af de store navnløse masser, og
som ligger til grund for hans to historiske romaner, nemlig De røde Fjer
(1940) og Ballade paa Nytorv (1940), mod hvad han kaldte den heroiske
historiske roman, fordi den

»gir os et misvisende billede af vor fortid og dermed af vor nutid, dens mennesker
er produkter af ønskedrømme og ikke levende mennesker paa godt og ondt. Den
vil altid være sikker paa et publikum fordi der rent udvendigt set sker en forfær
delig masse og fordi det altid er hyggeligt at læse om ædle og modige mennesker,
- personlig tror jeg den er skadelig fordi den lukker ofrenes øjne og lader dem
leve i en indbildt verden. Jeg synes det er bedre at orientere sig, erkende tingenes
virkelige tilstand i denne verden og handle i overensstemmelse dermed, i stedet
for at gaa ind i drømmeland, hvor man nok har det rart, men risikerer en frygtelig
opvaagnen.« (s. 12).

Med den anden hovedtype af historiske romaner - den egentlige histori
ske roman - er det som sagt forfatterens intention at skabe analogi mel
lem før og nu, dvs. at forfatteren er bevidst om nutiden som betinget af
fortiden - og det er ved de strukturelle forhold her imellem, at genren
virker. Også her kan en underinddeling foretages. 1 den nationalhistori
ske roman søges en organisk forbindelse mellem fortiden og nutiden,
gerne for at fastholde og påpege en kontinuitet i en nations udvikling.
Der er således ikke tale om en flugt til fortiden, men et ønske om at finde
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en national identitet, hvilket ofte føles påkrævet, når udfordringerne
skifter. Herom siger Klitgaard i nævnte artikel:
»Hvis man ser tilbage over Europas historie er det ved korsvejene, de historiske
romaner har været særlig talrige. [...]
Ved korsvejen standser man op og ser sig tilbage, for at orientere sig. Og
historien er i høj grad egnet til at skaffe orientering. [...] Ved at gi perspektiv
bagud gir den perspektiv fremefter og gør os vor nuværende situation mere klar.«
(s. 11).

For eksempel handler Ebbe Kløvedal Reichs romantrilogi Rejsen til Mes
sias (1973) foruden om hovedpersonens indre og ydre rejse »om kapita
lismens oprindelse, Danmarks smertensvej til enevælden og den danske
folkekirkes første tvivl - samt om Vesteuropas første skridt mod Fælles
markedet.« (1, s. 11). Eftersom vi således befinder os i en krisetid, hvor
historiske erkendelsesproblemer er særligt presserende, er Reich da også
gået i gang med at fortælle Danmarkshistorien forfra, ikke mindst fordi
han ønsker at vise os,
»hvor mange bedrifter og fejltagelser, man som dansker ikke længere behøver at
øve og begå, fordi vores forfædre og formødre har øvet og begået dem til gavns
for tusind år siden eller mere.« {De første. 30 fortællinger om Danmarks fødsel,
1981 s. 7).

Reichs fortælleglæde er ikke mindre end den, der gennemtrænger al
livfuld og anskuelig fremstilling af fortiden, men accenten er forskudt i
forhold til Erslev, som i Historieskrivning udtrykker sig således:
»Forfatter og Læser fryder sig ved at høre om det store, usædvanlige og mærkeli
ge, som Mennesker har oplevet og udført, og allermest glæder man sig, naar det
er ens egne Forfædre, hvis Bedrifter det drejer sig om.« (s. 16).

Dog anfører Erslev senere i sin kritik af den nationale historieskrivnings
moralske domfældelser som det mest afgørende, »at de Nederlag, vi har
oplevet, har aabnet vore Øjne for, hvad Farer det kan medføre at se
altfor ensidigt paa vor egen Fortid.« (s. 35). Tilsvarende følte B.S. Inge
mann, at Danmark efter Napoleonskrigenes ulykkesår - Københavns
bombardement, tabet af flåden, Norges afståelse og statsbankerotten var blevet et lidet, fattigt land, der havde åndelig genfødsel behov. Og
som det bl.a. fremgår af fortalen til Prinds Otto af Danmark og hans
Samtid (1835), så var hele denne digters romantiske middelalderprojekt
nationalhistorisk - og kristeligt - bestemt (jf. Kjeld Galster: Ingemanns
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historiske Romaner og Digte, 1922). Troels Fink siger i sit tidligere nævn
te foredrag, at nationernes håb i det 19. århundrede »var fremadrettet
mod en ny strålende tilværelse for folket, men denne version virkede
også som et spejl, der kastede spørgsmål tilbage til fortiden; en bitter
nutid skulle afløses af en strålende fremtid« (s. 74f). Tankegangen illu
strerer Fink med et citat fra Ingemanns indledning til Waldemar den Store
og hans Mænd (1824):
»Stig op af Graven, du Slægt, som døde!
Forkynd dit Fald og afmal din Brøde!
Advar os for Udslettelsens Dom,
Og viis os hvorfra din Frelse kom!«

For Ingemann er historien en stadig debat mellem fortid og nutid med
blikket rettet mod fremtiden, mod »Folkets historiske Gjenfødelse«
(brev til N.F.S. Grundtvig af 28. sept. 1823). En lignende anskuelse af,
hvad Saxo ville nå med Gesta Danorum (ca. 1185-1222, da. 1575 og
senere) har den unge Adam Oehlenschlåger træffende udtrykt i et par
verselinier i Sanct Hansaften-Spil fra Digte (1803, 1979 s. 251):
»[Han] stirrer til den straalende Top,
hvorfra vi er sjunken og atter skal op.
Saa griber han Pennen i sin Haand,
for at indgyde Nutid Oldtids Aand.«

Parallellen til fortiden betones ligeledes stærkt i den historiske idéroman,
men det er den aktuelle problematik, der er afgørende. I denne type
afspejler fortiden direkte nutidens problemer. Som eksempel kan nævnes
Hans Kirks roman Vredens Søn (1950), der ser Jesu historie og kristen
dommens opståen i socialhistorisk belysning, men med analogi til den
tyske besættelse. Efter Kirks opfattelse drejer det sig om en oprørsbevæ
gelse, en frihedsbevægelse i et besat land, vendt mod besættelsesmagten
og den højtstående gejstlighed. Romanen munder ud i troen på, at folket
en dag vil blive sin egen Messias og grundlægge retfærdighedens rige.
Om den egentlige historiske roman, som er en dialektisk sammensat
enhed af historie og fiktion, siger Flatin:
»I denne romantypen forsøker forfattere å trenge inn i en tidsalders kulturelle,
sociale, og psykiske forhold. Om hovedvekten her er lagt på karakterskildringen
reflekterer den nå personernes samtid. Et intimt kjennskap til en tidsperiode og
så langt det overhodet er mulig - til historiens minste detaljer, er en forutsetning,
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og i enda høyere grad evnen til på dette grunnlaget å leve seg inn i en annen
tidalders liv og tanker.« (s. 158).

Denne karakteristik kan lige så godt gælde, hvad man kunne kalde den
social- eller kulturhistoriske romantype, som i sin fremstilling af en ud
valgt epokes skikke og sædvaner, levevis og arbejdsmetoder samt alle
former for åndeligt liv anlægger et historisk perspektiv, således at den
sociale struktur såvel som personernes psykologi ikke blot er udtryk for
forfatterens egen samtid, men en forudsætning for den. I modsætning
hertil afviser Flatin i overensstemmelse med Lukåcs den mest udbredte
form for historisk roman, nemlig den historisk-psykologiske, idet han
mener, at de »historiske« personer kun reflekterer »forfatterens samtid,
dens liv og tenkesett, mens det historiske element er en forkledning for
den estetiske effekts skyld.« (s. 158). Flatin tænker sandsynligvis på den
type, hvor hovedpersonerne helt eller delvis er »vilkårlig« opfundne. At
dette ikke behøver at være tilfældet er Walter Scotts historiske romaner
det bedste eksempel på. Imidlertid kan en historisk kendt personlighed
også stå i centrum for denne romantype, og romanen kan da grænse op til
den historiske biografi.
Alle disse rubriceringer passer dog kun sjældent fuldstændigt på de
foreliggende romaner. Selvom de dominerende træk i en historisk roman
er i overensstemmelse med den her foretagne inddeling, så vil det som
oftest alligevel være muligt - inden for samme værk - at påvise væsentlige
undtagelser. Eksempelvis søgte J.P. Jacobsen i sin naturalistiske roman
Fru Marie Grubbe (1876) at skildre noget i samtiden fortrængt af person
lig og klassemæssig art, hvilket lettere accepteredes af den litterære of
fentlighed i og med, at det blev lagt tilbage i tid. Under denne synsvinkel
er der altså med Flatin tale om en historisk-psykologisk roman, der søger
at skildre det enkelte menneskes driftsliv, og som sådan afvises den. Men
det er ikke hele sandheden, for J.P. Jacobsen kunne ikke have skrevet sin
roman uden minutiøse historiske kildestudier, hvilket bl.a. er årsag til, at
den nedadgående udviklingslinie fra ægteskabet med en kongesøn til et
med en avlskarl samtidig formidler en socialhistorisk indsigt i det feudale
klassesamfunds vilkår. Om studiernes art vidner et brev til Edvard Bran
des dateret (28.2. &) 7.3.1873:
»Tænk dig jeg staar op hver Dag Kl. 11 og gaaer paa kgl. Bibliothek og læser
gamle Dokumenter og Breve og Løgne og Billeder om Mord, Hor, Kapitelstakst,
Skjørlevnet, Torvepriser, Havevæsen, Kjøbenhavns Belejring, Skilsmisse-Pro
cesser, Barnedaab, Godsregistre, Stamtavler og Ligprædikener. Alt det skal blive
til en vidunderlig Roman der skal hedde:
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»Fru Maria Grubbe«.
Interieur fra det 17de Aarhundrede.
Du ved det er hende der staaer om i Holbergs Epistler, og i Hønsegrethe af
Andersen og som først er gift med U.F. Gyldenløve og sidst med en Færge
mand.« (cit. efter Jørgen Ottosen (udg.): Omkring Fru Marie Grubbe, 1972 s.
134).

Ligheden med historikerens arbejdsproces er iøjnefaldende. Erslev beto
ner således fantasiarbejdets betydning allerede under forstudierne:
»Den Historieskriver, der ved sin Fremstilling vil give Læseren et anskueligt
Billede, maa først selv se Fortidens Skikkelser og Tildragelser levende for sig, og
Fantasien spiller derved den største Rolle for ham allerede under hans Forarbej
de. Han har for sig Resterne af Fortidens Liv; han læser gamle Breve, Dagbogs
optegnelser og Memoirer, spredte Notitser af alle Arter; han studerer i Bibliotheker og Museer, hvad der er bevaret af Genstande fra Fortiden eller Billeder
derfra, han færdes paa de Steder, hvor Livet har rørt sig, og fordyber sig i de
Bygninger og Monumenter, der er tilbage. Men dette spredte og mangeartede
Stof er dødt; først hans Fantasi gør det levende. Ganske som Digteren af hvad
han iagttager hos sig selv og af mange spredte Erfaringsindtryk former sine
Skikkelser, gør Historikeren det ogsaa.« (s. 27).

Men indlevelse er mange ting. To vidt forskellige eksempler, begge hen
tet fra Thit Jensens artikel »Historisk Modeldigtning« (Tilskueren 1937,
Andet Halvbind) kan illustrere spændvidden. Hun skriver:
»En af mine bedste Modeller til en dansk Rigsraad, en Adelsmand, som stod højt
i kong Frederik den Andens Gunst for sit kloge og ærlige Sindelag, fik jeg paa en
Rejse til New Zealand. Det var en Maorihøvding. Han var ganske vist tatoveret,
men det kom kun til at se ud som Klogskabsrynker, og hans Blik, som ikke var
tatoveret, viste en smilende Kløgt, en dybtgående Indsigt - alene at se paa det
Ansigt gav mig en hel Personlighed. En af de væsentligste Scener i min Bog »Af
Blod er du kommet« er bygget alene paa hans Ansigt og Blik.« (s. 89, jf. Thit
Jensen: Hvorfra? Hvorhen?, 1950 s. 147).

I tilfældet med Stygge Krumpen i romanen af samme navn, som ikke her
skal typologiseres, kan man tale om en anden form for inspiration. For
Thit Jensen accentuerer han spørgsmålet,
»om man har Ret til at ændre det gængse Billede af et i Historien levende
Menneske, som var - som jeg har gjort med en af mine Modeller, Stygge Krum
pen. Han beskrives i alle Historielærebøger som et siettere Menneske end de
fleste. Men jeg har ikke noget Sted, udover den kongelige Anklage, fundet noget
historisk Bevis for denne Paastand.« (s. 96).
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Tværtimod, så er der breve, som efter Thit Jensens opfattelse stærkt taler
for det modsatte. I virkeligheden overser Thit Jensen, at hun i sine for
tolkninger og vurderinger, der ofte er fremkommet ved en frugtbar vek
selvirkning mellem spiritistisk inspiration og mere nøgterne kildestudier,
ikke kan bruge den professionelle historieskrivning som en facitliste,
hvilket hun altså heller ikke gør, da hun i forbindelse med forstudierne til
romanen faktisk gennemfører en lille historisk undersøgelse, der for hen
de viser, at den dengang gængse negative opfattelse af manden sandsyn
ligvis ikke er holdbar. »Jeg har altsaa ment mig berettiget til at se i Stygge
Krumpen en Personlighed, der stod fast ved, hvad han en Gang havde
givet sit Løfte: den katolske Tro [...].« (s. 97) Hendes idealiserede frem
stilling har imidlertid ikke ligesom Walter Scotts historiske digtning fået
konsekvenser for historieskrivningen, hvilket Hans Gregersens historiske
portræt Stygge Krumpen - den sidste Børglumbisp (Frederikshavn 1979)
kan være et vidnesbyrd om. For Thit Jensen gælder det om at være så
indlæst som vel muligt i den periode, hun skal skildre, men for rigtigt at
forstå den pågældende tids handlemåder og tanker, livssyn og tro må hun
også sætte sig ind i tidens forudsætninger:
»en historisk Bog er ikke en Domfældelse efter vor Tids Anskuelser, som en
dansk Historieskriver bestandig tror, han skal lave Lærebøger fra Fortiden efter
Øjeblikkets socialdemokratiske Katekismus ... Historie er at fatte Tidernes Sjæl
efter Tidernes Udviklingstrin.« (s. 91).

Ethvert herskende system skal altså bedømmes på dets egne fortjenester
og fejltagelser og ikke betragtes som symptom på ufærdigheden i samfun
det. At historiske skildringer nødvendigvis må være bundet - bevidst
eller ubevidst - til den tid, hvori de er blevet skrevet er et forhold Palle
Rosenkrantz har blik for - uden at han dog reflekterer nærmere over
årsagen. I artiklen »Historiske Romaner« {Tilskueren, 1937, Andet Halv
bind) påpeger han, at kong Christian 2. f.eks. er skildret påfaldende
forskelligt af historikerne, og det på grundlag af det samme kildemate
riale:
»For at blive ved denne sidste i vor Romanliteratur ofte benyttede Figur er han af
Historikerne skildret baade som demokratisk Idealist i Purpur, som blodig Tyran
og som karaktersvag Slapsvans - altsammen paa Grundlag af de samme historisk
dokumenterede Handlinger.« (s. 381).

Det kan tilføjes, at fortidens tolkninger af historien er mere eller mindre
eksplicit udformet som begrundelser for bestemte gruppers position i
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historikerens samtid. En samvittighedsfuld forfatter vil, siger Rosenkrantz med et ordvalg, der bringer Arup i erindring,
»hvor det gælder Personer, hvis Historie er forsket i Detailler, opstille som Ho
vedregel ikke at skrive noget, der strider mod det sikre historiske. Hans Opgave
bliver da at skabe Dagliv [sic], der levendegør »Helten«, Tiden og Personerne
ganske som om han selv havde fundet paa det hele, men bunden af det, der vides.
Den digteriske Frihed haves kun, hvor det gælder om logisk at udfylde Lakuner,
hvor det gælder Psykologien og Valget af Situationer og Ord, kort sagt det
individuelle Syn paa »Helten«. Forfatteren skal paa Grundlag af positiv Viden
»føle« sig ind i Personer og Handling.« (s. 381).

Denne romantype ligger ifølge Rosenkrantz tæt op ad den populære
folkelige historieskrivning. For Rosenkrantz er der roman i al histo
rieskrivning og historie i al romanskrivning, men der er dog alligevel
skarpe grænser. Forskellen defineres således:
»Historieforskeren skriver kun, hvad han mener, han ved paa Grundlag af Selv
syn og paalidelig Overlevering. Romanforfatteren skriver, hvad han ved, hvad
han tror, og desuden hvad han synes passer ind i Emnet og gør Fremstillingen
levende, selvom Kilderne tier.« (s. 381).

Om sin egen intention siger Rosenkrantz:
»Jeg har aldrig villet indsukre Stoffet i Underholdning. Tværtimod det har været
Hensigten at skære dybere i Stoffet end Historikeren formaar det, og dette sker
ved at begrænse det og af en Mængde fastslaaede Begivenheder at vælge saadanne, der aabner Adgang til at gaa tilbunds i Begivenheder og Karakterer. Histori
keren er berettiget til at standse i Beretningen og sige: »Om dette ved vi intet«.
Det tør Romanforfatteren ikke. Har han en Gang indladt sig paa at skildre en
Begivenhedsrække, maa han fuldføre den og bygge Bro mellem det, der vides og
det, der med rette tør formodes.« (s. 383).

Rosenkrantz, der iøvrigt ikke berører analogiproblemet, mener, at ho
vedsagen i den historiske roman er denne brobygning over kildernes
tavshed, hvilket er identisk med det (problematiske) krav Erslev stiller til
historieskrivning. Han skriver:
»Vort Kildestof er til Trods for dets Omfang og Forskelligartethed næsten altid
fuldt af Huller, og dem maa Historieskriveren, naar han vil give en anskuelig
Skildring fylde ud; viger han frygtsomt tilbage derfor, vil hans Skildring blive
meget ufuldkommen, tør og livløs.« (s. 13f).
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Ifølge Erslev skulle det ligefrem ligge i historievidenskabens litterære
fremstillingsform, at der dækkes over det, der »kun kan blive en mer eller
mindre sandsynlig Hypothese« (s. 24). Heroverfor kan anføres, at bro
bygningen til forudsætning har alt, hvad der vides og alt, hvad der med
logiske operationer kan udledes af en sådan viden. Men at dette videns
begreb imidlertid også er en sag, der kan diskuteres, nævner Rosenkrantz
ikke. Endelig kunne man, som fremført af Povl Bagge i artiklen »Om
historieforskningens videnskabelige karakter. Nogle bemærkninger i an
ledning af Kr. Erslevs skrift »Historieskrivning«.« (Historisk Tidsskrift,
10. rk. bd. 5, 1940) endda finde en æstetisk force i »selve det forhold, at
vor viden er sporadisk«, hvilket kan »udnyttes til at sætte de få overleve
rede kendsgerninger i relief og derved ægge læserens fantasi og gøre
fremstillingen særlig suggestiv [...].« (s. 372).
For Rosenkrantz ligger den historiske romans værdi i dens evne til
fascination, fordi den erstatter referater med levende skildringer, der
uddyber og anskueliggør »historien«. »En god historisk Roman«, konsta
terer han afslutningsvis, »udtømmer ikke kvantitativt sit Emne, men kva
litativt omspænder den langt mere, end nogen videnskabelig historisk
Beretning kan rumme.« (s. 386). Om årsagen hertil er han imidlertid
tavs. At det har noget at gøre med skønlitteraturens evne til at fremstille
komplicerede bevidsthedsmæssige tilstande, deres opståen og indbyrdes
sammenspil er imidlertid sikkert. Dertil kommer, at forfatterens (kilde
kritiske) bearbejdning og perspektivering af historiske problemer og er
faringer resulterer i, at læseren ud fra sine egne samfundsmæssige og
personlige erfaringer og reflektioner kan identificere sig med den histori
ske fiktions figurer og problemstillinger. Og måske føjes i fortællingens
forløb en ny dimension, et meningsperspektiv til de selverhvervede mere
eller mindre fortolkede erfaringer, hvilket forudsætter, at læseren kan gå
ind i den oplevelsessammenhæng, den historiske fortælling tilbyder. Det
ligger også i de tilløb til historiefilosofiske betragtninger, som Erik Kjersgaard anstiller i Besættelsen 1940-45. Freden forberedes (1981), hvor det
f.eks. hedder:
»Det er nok en opgave, der ligger bedre for den skønlitterære forfatter end for en
historiker: at skildre et sådant samfund, hvor faderen kunne være medlem af
DNSAP og sønnen af Dansk Terrænsportsforening - en næsten sikker indslusning
til modstandsbevægelsen, hvor skibsværftsarbejdere reparerede tyske minestry
gere om dagen og ødelagde dem om natten, hvor folk kunne spise frokost med
dr. Best og drikke aftenkaffe med repræsentanter for Frit Danmark - og hvor de
fleste stadig gik til barberen, stod i kø hos slagteren, morede sig over Christian
Arhoff i biografen, bekymrede sig om børnenes underlødige læsevaner og de
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unges slappe moral, ikke kunne få husholdningspengene til at slå til og blev
opskræmt af forlydender om tiltagende fare for kønssygdomme, difteritis og
tuberkulose.
Kompleksiteten i et sådant samfund unddrager sig historikerens grove værktøj;
han kan registrere fænomenerne ét for ét, men ikke deres samspil i det følsomme
instrument, der udgør menneskers bevidsthed.« (s. 16).

Peder Hansen, Lundby - tradition
eller nybrud i bondepolitikken
af Niels Clemmensen
Peder Hansen, fæster i Lundby og agitator på landbopolitikkens
venstrefløj i 1840'erne, vakte noget postyr bl.a. med sin petition til
Roskilde stænderforsamling mod hoveriet. Adjunkt, cand. mag.
Niels Clemmensen argumenterer her for, at selv om der er ele
menter af traditionel bondepolitik i Peder Hansens virke, kan man
dog med mere rimelighed karakterisere ham som repræsentant for
en ny bondeholdning.

I sin fremstilling af bondepolitikken i 1700-tallets Danmark har Claus
Bjørn afdækket en række fællestræk i bondens politiske adfærd. Som
sådanne nævnes bl.a., at bondepolitikken var »kortsigtet rettet ind mod
forholdene og vilkårene i den øjeblikkelige situation«, mens der ikke
findes vidnesbyrd om aktiviteter vendt mod den gældende samfundsor
den og dens placering af bonden nederst i systemet. Bonden accepterede
således sin plads i hierarkiet, og når han senere i 1840’erne stillede krav
om ligestilling med de andre stænder, f.eks. i spørgsmålet om almindelig
værnepligt, ser Claus Bjørn heri en afgørende og principiel ændring af
bondepolitikken. Der var ganske vist ikke tale om »pludselige brud, men
om en langsom omformning af bondeholdningen, der rummede såvel
elementer af den traditionelle bondepolitiske opfattelse, som den pegede
fremad mod et grundlæggende ændret politisk syn på bondens situation«.
Som repræsentant for denne omformning af bondeholdningen peger
Claus Bjørn på den jyske stænderdeputerede Ole Kirk, mens agitatoren
Peder Hansen, Lundby, ses som et udtryk for den traditionelle bondepo
litik, der på dette tidspunkt især skulle være typisk for husmandsklassen:
»Det synes som om opdelingen af bondestanden nu slår så stærkt igen
nem, at de traditionelle træk ved bondepolitisk adfærd nu især kommer
til udtryk i husmandsbefolkningen«1.
Claus Bjørns perspektivering af 1840’ernes bondebevægelse rejser en
række spørgsmål om brud og kontinuitet, som fortjener nærmere overve1. Claus Bjørn: Bonde Herremand Konge - Bonden i 1700-tallets Danmark, 1981, s. 72ff.
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jelse, navnlig for så vidt angår Peder Hansen og hans virksomhed. Claus
Bjørns udgangspunkt er et brev til Grundtvig, 1846, fra Peter Rørdam,
sognepræst i Mern, hvori brevskriveren frakender bondestanden politisk
dannelse, og med en henvisning til Peder Hansens agitation knytter en
forbindelse tilbage til bøndernes klageskrift til Frederik III i 1660. Peter
Rørdams udtalelser er således et eksempel på en borgerlig liberal tanke
gang, hvorefter politik opfattes som løsrevet fra og hævet over privatin
teressen, mens Peder Hansens virksomhed netop var knyttet til meget
konkrete klasseinteresser vedrørende afgifter og indfæstning m.m.
Som rimeligt er, opfatter Claus Bjørn politik ganske anderledes rum
meligt end Rørdam, men vurderingen af Peder Hansens agitation overta
ges uanfægtet » ... næppe tilfældigt, at Peter Rørdam så kontinuiteten fra
tidligere til Peder Hansen, Lundbys, optræden«2. Denne vurdering står
og falder med graden af overensstemmelse mellem Peder Hansens politi
ske adfærd og de bondepolitiske træk, som af Claus Bjørn er blevet
karakteriseret som traditionelle. Umiddelbart kan der peges på en række
overbevisende argumenter for en sådan overensstemmelse, f.eks. den
stærke tilknytning til bondestandens særlige interesser, men andre og nok
så afgørende forhold knytter Peder Hansen til den bevægelse, der bl.a.
med kravet om almindelig værnepligt krævede en plads for bonden på
lige fod med de andre stænder.
Karakteren og resultaterne af Peder Hansens indsats kan ikke blot
aflæses i Almuevennen, hvor han redegør for sin agitation og sin andel i
bondestandens adresser til kongen og stænderne. I Roskilde stænderfor
samling opnåede han i 1844 at blive genstand for en betydelig opmærk
somhed fra forsamlingens side i anledning af de indsendte petitioner om
tvangsafløsning af fæstevæsenet m.m. Flere repræsentanter for sæde
gårdsejerne forsøgte at gendrive petitionerne som et udtryk alene for
Peder Hansens demagogiske overtalelsesevner, hvad der foranledigede
den liberale Drewsen til hans noksom bekendte spot, om »Peer Hansen,
som forstyrrer godsejernes nattero«3.

2. Claus Bjørn op. cit. s. 13f. og 76.
3. Hans Jensen: De danske Stænderforsamlingers Historie 1830-1848 II, 1934, s. 510ff.
Om Peder Hansens liv og politiske gerning: D.E. Rugaard: Fremragende danske
Bønder før og nu, 1871, s. 211-222. C.Th. Zahle: Den danske Husmand, 1901, s. 64100. J.P. Jensen: Sjællandske Bønder, 1919, s. 17-20. Fridlev Skrubbeltrang: Den
danske husmand I, 1952, s. 112-144. P.M. Andersen: Den »fule folkeforfører« Peder
Hansen, Lundby, Historisk samfund for Præstø amt, ny række, 4, 1953-56, s. 295-324.
Ole Stender-Petersen: Husmandsagitatoren Peder Hansen, Lundby, ibid. 5, 1957-61, s.
189-219. Asger Simonsen: Husmandskår og husmandspolitik i 1840’erne, 1977, s. 263ff.
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Men Peder Hansen kunne skam også selv. I et bidende indlæg, »Tak
for sidst«, gjorde han op med sine kritikere og udtalte nogle almindelige
principper for sin agitation4. Det er navnlig dette lille skrift, der er ud
gangspunktet for de følgende overvejelser om Peder Hansens politiske
forestillingsverden i 1840’erne og hans placering i forhold til 1700-tallets
traditionelle bondepolitik.
I »Tak for sidst« definerer Peder Hansen selv begrebet agitation, i den
betydning, som han vil vedkende sig: »at vække og opmuntre folket til
modstand imod aristokratiets grundsætninger«. Om sine motiver udtaler
han: »Det har aldrig været af nogen anden bevæggrund, jeg har virket for
og rejst med andragender, end af et dybt og inderligt had til de aristokra
tiske privilegier og forrettigheder og den deraf udsprungne overmagt
over bondestanden, som det ville være min største lykke og glæde at
kunne tilføje et dødeligt sår, så de aldrig skulle rejse sig mere«5.
Der kan vel dårligt tænkes et klarere formuleret krav om ophævelse af
bondens underordnede placering i systemet, ligesom denne tankegang
rummer videre perspektiver end øjeblikkelige og kortsigtede lettelser i
forholdet til en principielt overordnet godsejer. Om bondens motiver til
at underskrive petitionerne afviser Peder Hansen, at de skulle være et
udtryk for trang eller nød. Tværtimod! Med en henvisning til de »engel
ske arbejderuroligheder« parallelliserer han til den danske bondestand,
der netop i gode tider får overskud til at fordre sine medborgerlige rettig
heder: »Man må da vistnok være forberedt på, at jo mere bondens udvor
tes kår forbedres, desmere vil han også stræbe efter at forskaffe sig
enhver borgerlig frihed og ret, som han endnu mangler, og enhver, som
ikke er af alt for indskrænket dømmekraft, vil finde dette naturligt og i
sin orden ... Bondestanden tilfredsstilles ikke længere ved smukke ord og
tomme løfter ... den ønsker at »emanciperes« til frie borgere«6.
Til Peder Hansens selvbevidste hævdelse af bondestandens ligestilling
svarer en ligeså veloplagt ironi over for de folk, som han mente anfægte
de den. Herren til Engelholm, Benjamin Wolff, omtales f.eks. som »Hr.
virkelig kammerråd Wolff« - en henvisning til hans nyerhvervede titel ligesom Peder Hansen indlader sig på en række nærgående bettagtninger
over den titulære postsekretærs evne til at læse indenad. Det ironiske
Claus Bjørns artikel i Dansk biografisk Leksikon 5, 1980, og indledning til P. Hansen:
Tak for sidst, udg. af Landbohistorisk selskab 1982, s. 3-9.
4. Peder Hansen: Tak for sidst! til Aristokraterne i Roeskilde Stænderforsamling 1844, og
især til det ærede Kløverblad: Benzon, Neergaard, Wolff, 1845.
5. Peder Hansen op. cit. s. 43f. og 50f.
6. Peder Hansen op. cit. s. 69f.
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stilleje brydes af voldsomme agitatoriske udfald, når Peder Hansen - ofte
i et bibelsk farvet ordvalg - giver direkte udtryk for sin modvilje mod
godsejerne, f.eks. til slut hvor de høje herrer erindres om den himmelske
straf, når regnskabet engang skal gøres op7.
Blandt sine mange indlæg i Almuevennen skrev Peder Hansen også om
»æresfølelsen«, en opsang til bondestanden om at aflægge det krybende
væsen og »erkende og derved føle deres eget værd som mennesker og
borgere i statssamfundet«. Godsherrer og godstjenere var »mennesker«
og »medborgere«, ikke »almægtige væsener«8. Naturligvis satte Peder
Hansen også konkrete sager på dagsordenen, men i mere principielle
artikler argumenteres som oftest med en henvisning til almenvellet og
medborgerlige rettigheder, en foregribelse af de efterfølgende årtiers
debat om ekspropriation og almenvel9.
Der er således en ganske betydelig afstand til bondens traditionelle
accept af sin egen position som »systemets underdog«, og billedet be
kræftes af de petitioner, som Peder Hansen forfattede til kongen og
stænderne. Allerede i husmandsandragendet fra 1842 karakteriseres ho
veriet som »stridende imod al naturlig borgerret og folkefrihed«, og om
de foreslåede indgreb i godsejernes ejendomsret hedder det, »at vi alle
uden forskel bør bære landets byrder, lige såvel som vi vil nyde dets
goder«. Det er i god overensstemmelse hermed, at vi senere møder Peder
Hansen som agitator for indførelsen af almindelig værnepligt - den sag,
som Claus Bjørn opfatter som principielt forskellig fra traditionel bonde
politisk adfærd10.
7. Peder Hansen op. cit. s. 52ff. og 72. Benjamin Wolff havde som ung været ansat ved
postvæsenet og blev ved sin afsked 1816 udnævnt til postsekretær. Han blev virkelig
kammerråd i 1845. A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris
1736-1936 IV, 1958.
8. Almuevennen 1843 nr. 35.
9. Se f.eks. Peder Hansens korrespondance med H.N. Clausen i anledning af et hus
mandsandragende 25.6 1842, som Hansen havde givet til H.N. Clausen med anmodning
om at forelægge det for stænderforsamlingen i Roskilde, Almuevennen 1842 nr. 42.
Andragendet findes i Rigsarkivet, private andragender til Roskilde stænderforsamling
1842, opstillet i tilslutning til Danske kancelli, men ikke registreret. Jvf. artiklen »Bon
destanden og godsejerklassen« Almuevennen. 1843 nr. 48. Endvidere bemærkninger i
anledning af kancellicirkulære af 20.2 1845 vedrørende Rasmus Sørensens og Peder
Hansens agitation. Almuevennen 1845 nr. 24-25.
10. Andragendet omtalt i note 9. Jvf. adresse til kongen fra 874 bønder, overrakt den 27.11
1843 af gårdmændene Jens Jensen og Peder Sørensen. Almuevennen 1843 nr. 52. Peder
Hansen op. cit. s. 21. Rudi Thomsen: Den almindelige værnepligts gennembrud i
Danmark, 1949, s. 138, 158 og 170. Asger Simonsen op. cit. s. 260ff. Claus Bjørn op.
cit. s. 76.
I anledning af ovennævnte adresse lod Benjamin Wolff afholde privat forhør af de godt
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Det betyder dog ikke, at traditionelle elementer ikke kan påvises i
Peder Hansens virksomhed. Således delte han bondestandens opfattelse
af kongemagten som bondens ven i kampen mod »de store«. Han forfat
tede og overrakte selv et husmandsandragende til kongen, og om godse
jernes bestræbelser for at stække bondestandens politiske aktivitet hed
der det i »Tak for sidst«, at »Danmarks enevældige konge og Danmarks
kraftige bondestand vil i forening turde se Danmarks godsejerstand i
øjnene og sige: »Dine bestræbelser skulle ikke lykkes dig/«« Ligeledes kan
der hos Peder Hansen findes belæg for den bondepolitiske opfattelse, at
»alle de store holder sammen mod bonden«, men karakteristisk nok
påberåbes kongen til forsvar af rettigheder, som bondestanden ifølge
Peder Hansen har fælles med de andre stænder - altså hævdelse af ligebe
rettigelsen11.
Som bekendt fik agitationen sit efterspil med det berømte bondecirku
lære, men heller ikke Peder Hansens lille skrift forblev ubesvaret. Den
hårdest angrebne godsejer, Benjamin Wolff til Engelholm, forfattede et
gensvar, »Et par ord til publikum«, hvori han fastholdt sine synspunkter
fra stændersalen om Peder Hansen som den store demagog, der forførte
bondestanden til underskrift. Skriftet blev distribueret til fri afbenyttelse
gennem boghandelen og blev senere suppleret med en »Yderligere erklæ
ring« fremlagt i stænderforsamlingens læsesal12. I den anledning anmode50 af Engelholms gårdmænd og husmænd, der stod som medunderskrivere af adressen.
Bønderne blev bl.a. spurgt, om de personligt havde underskrevet, om de havde givet
Peder Hansen penge, om de selv havde taget initiativ til adressen, om deres forpligtel
ser var uoverkommelige, og om de havde været udsat for »skældsord og forbandelser,
mishandlinger, chicaner eller udsugeiser«. Sluttelig fik de tilbud om at fratræde deres
fæste mod at få indfæstningen tilbage og erstatning for dokumenterede forbedringer.
Ved forhøret, der ifølge Almuevennen blev afholdt for låste døre, vedkendte alle sig
deres underskrifter, ca. en tredjedel af både husmændene og gårdmændene klagede
over for høje afgifter, men ingen mente sig forurettede ved »mishandlinger« eller
ønskede at fratræde fæstet. Inden forhøret underskrev husmændene »en erklæring«
(forfatter ubekendt), hvorefter deres klager ikke var rettet mod bestemte godsejere,
men mod »forholdene således som de står for tiden imellem godsejerne og fæsterne«,
navnlig ved tiltrædelse og afståelse af fæste. Det er et talende vidnesbyrd om støtten til
Peder Hansen, at bønderne under disse forhold turde vedstå deres underskrifter og for
en tredjedels vedkommende oven i købet have mod til at fastholde klagerne over deres
afgifter. Almuevennen 1844 nr. 6 og 13. Forhørsprotokol og erklæring i Engelholms
gods, Benjamin Wolffs privatarkiv, D.3, Landsarkivet for Sjælland.
11. Claus Bjørn op. cit. s. 39ff. og 59ff. Peder Hansen op. cit. s. 69, jvf. s. 45 og Almueven
nen 1842 nr. 42 og 51 og 1843 nr. 52. Asger Simonsen op. cit. s. 435f.
12. Benjamin Wolff: Et Par Ord til Publicum i Anledning af Huusmand Peder Hansens
Yttringer i sit Skrivt »Tak for sidst« mig vedkommende, 1846. Roskilde stændertidende
1846, s. VII og spalte 640. Fuldmægtig Hjorteberg til Benjamin Wolff, 17.2, 6.3 og 24.7
1846, Engelholm gods, Wolffs privatarkiv, F.I.6., Landsarkivet for Sjælland. I sine
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de Peder Hansen skriftligt Benjamin Wolff om en kopi, »da muligen
denne »Yderligere erklæring« kan indeholde usande og ærekrænkende
beskyldninger imod mig, hvilket jeg ikke kan vide på grund af, at denne
»Yderligere erklæring« ikke er offentliggjort«. På brevet har Wolff note
ret: »ikke svaret«, og det var unægtelig også en dristig henvendelse i
betragtning af, at Benjamin Wolff var administrator af det gods, Lundbygaard, hvor Peder Hansen havde fæstet hus13.
Mere etablerede parlamentarikere kunne nok ængstes ved Peder Han
sens kompromisløse fremfærd. I sine erindringer afgiver I.A. Hansen
således det vidnesbyrd om ham, at han var »en kraftig og uforfærdet
karakter, der kunne være blevet farlig for den offentlige ro og orden, når
han ikke i tide var kommet til omgang og samvirke med os andre. Han
sagde rent ud til Lehmann, at der ikke ville blive godt her i landet, før
man slog herremændene ihjel og brændte herregårdene af«. Også agita
toren, skolelærer Rasmus Sørensen, har i sine breve til lensgreve F.M.
Knuth omtalt Peder Hansens »agitatoriske dristighed« og »brændende
mod og lynende iver«14.
Peder Hansen bøjede sig imidlertid loyalt efter de førere, der kom til at
tegne bondebevægelsen på længere sigt, selv om hans radikale synspunk
ter måtte placere ham på venstrefløjen i landbopolitikken. Det fælles
udgangspunkt var bondestandens interesser defineret som afskaffelsen af
godssystemet under påberåbelse af almenvellet og ligeberettigelse med
de andre stænder. I den sammenhæng synes Peder Hansen snarere at
være et udtryk for 1840’ernes omformning af bondeholdningen end en
repræsentant for 1700-tallets traditionelle bondepolitiske adfærd. Når en
Peder Hansen i højere grad end en Ole Kirk fremhævede fæstebondens
særlige interesser, skyldtes det formentlig regionale forskelle i udbredel-

private optegnelser, ca. 2oo upaginerede sider, har Wolff ligeledes gjort rede for sin
politiske virksomhed mod Peder Hansen og Bondevennerne. Optegnelserne, der beror
på Engelholm, planlægges til udgivelse af forfatteren og museumsinspektør Ole Kong
sted, Musikhistorisk museum.
13. Peder Hansen til Benjamin Wolff, 16.12 1846, Engelholm gods, Wolffs privatarkiv,
F.I.6., Landsarkivet for Sjælland. På Lundbygaard, der var en del af det bortsolgte
Vordingborgske ryttergods, var der en tradition for bondepolitisk aktivitet fra 1700tallets slutning. Ligeledes var det en uopslidelig tradition at tilskrive denne aktivitet den
skæbnessvangre indflydelse fra »vinkelskrivere og brødløse prokuratorer« eller »fule
folkeforførere«. Claus Bjørn op. cit. s. 33f. 81 f. og 156f. Hans Jensen op. cit. s. 510 f.
Niels Clemmensen: Interesse og politik i dansk landbrug i det 19. århundrede, 1980, s.
108ff.
14. I.A. Hansen: Mit Livs Historie og Gjerning, 1875, s. 242. Danske politiske breve II,
udgivet ved Povl Bagge og Povl Engelstoft, 1948, s. 362 og 380.
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sen af godssystemet, der måtte gøre dette til et mere vitalt spørgsmål for
sjællænderen Peder Hansen end for jyden Ole Kirk15.
Peder Hansens personlige baggrund gav ham en stærk tilknytning til
bondestandens laveste sociale lag, men hans agitation havde et tilstræk
keligt bredt sigte til at indgå som en vigtig forudsætning for den efter
følgende bondebevægelse, der betragtede selvejendom som et led i »bon
destandens højere udvikling til frihed og lighed med statens øvrige borge
re«16. I Landbohistorisk selskabs nyudgivelse af »Tak for sidst« giver
Claus Bjørn da også Peder Hansen det skudsmål, at han »bevidst stiller
sig lige« med de kammerherrer, som han polemiserede imod, ligesom
skriftet tolkes som en undsigelse af den bestående samfundsorden. Heri
ligger vel kimen til en vurdering af Peder Hansen, der vanskeligt lader sig
forene med den resignation over for bondens principielle ulighed, som
skulle være et særkende for 1700-tallets traditionelle bondepolitiske holdning17.

15. Hans Jensen op. cit. s. 52Iff. og 67lf.
16. Citeret efter indbydelse til at tiltræde Bondevennernes Selskab 1.6 1846, Almuevennen
1846 nr. 28.
17. Peder Hansen: Tak for sidst, udg. af Landbohistorisk selskab 1982, s. 3.

Havets helte - samfundets
stedbørn?
Den 29. oktober forsvarede Christian Tortzen sin disputats:
Søfolk og skibe, bind 1 Ind i krigen, 719 sider, og bind 2 Over
gangstid, 431 sider (Grafisk Forlag 1981 og 1982), på Roskilde
Universitetscenter. Her bringes førsteopponenten, professor, dr.
phil. Henning Poulsens indlæg ved handlingen.

Den afhandling, Chr. Tortzen har fremlagt, er unægtelig et digert værk.
To tykke bind - tilsammen 1150 sider - er det foreløbig blevet til, og så
venter vi endda på endnu to bind, før søfartens historie under 2. verdens
krig er ført igennem. Nuvel, trykningen har været generøs både med
typografi, opsætning og billedmateriale, så havde den været sat i traditio
nel afhandlingsform, var sidetallet skrumpet en hel del. Men alligevel:
det er en stor bog.
Bag dens fremkomst ligger der også mange års arbejde. En indledende
kildeindsamling var allerede iværksat, da Chr. Tortzen for mere end 20 år
siden gik i gang med projektet, og selv om vi desværre mangler en syste
matisk redegørelse for indsamlingsarbejdet og den samlede oversigt over
anvendt litteratur og kildemateriale, der må formodes at fremkomme i
bind 4, kan man blot ved at gennemløbe noterne til kapitlernes enkelte
stykker forvisse sig om, at det er et omfattende for ikke at sige uoversku
eligt kildemateriale, som er draget sammen. Fuldstændighed er naturlig
vis her som så ofte i moderne historie en illusion; men der er ikke tvivl
om, at det foreliggende arbejde inden for sit centrale emne, den danske
handelsflåde og navnlig udeflåden under 2. verdenskrig er en grundlæg
gende undersøgelse i den forstand, at den gennem sin brede sagsudred
ning vil danne fundamentet for videre forskning i emnet. Derfor er den
også antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad.
Som første officielle opponent skal jeg først give forsamlingen en kort
oversigt over afhandlingens indhold. Dernæst vil jeg gå ind på en række
punkter, som især angår den skildring, der er givet af økonomiske og
sociale forhold, af skibsfartens og de søfarendes placering i dansk sam
fundsliv.
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Første bind begynder med to indledninger. Først en enkelt scene, der
konkret og anskueligt anslår bogens motiv, to skibe, der krydser hinan
den i Skagerak natten mellem den 8. og 9. april 1940, og hvis forskellige
sejlretning kom til at betinge deres fundamentalt forskellige vilkår i de
fem år, der fulgte. Det ene som del af den indespærrede hjemmeflåde
undergivet de endnu formelt suveræne og neutrale danske myndigheder,
det andet i fart for det krigsførende Storbritannien. Så følger en mere
akademisk præsentation af emne og problemer, og derpå bliver vi ført
meget langt tilbage i tiden.
1. kapitel begynder med Napoleonskrigene, perioden 1807-1814, da
Danmark-Norge efter Københavns bombardement og orlogsflådens ud
levering kom i krig med havenes behersker, den britiske sømagt, og hvor
talrige danske og norske handelsskibe led den kranke skæbne at blive
opbragt og beslaglagt, mens mandskaberne »sad i »prisonen« i lange år«,
som Ibsen en god menneskealder senere skrev om Terje Vigen. Ideen er
på en pædagogisk måde at vise for læseren, at søfolks vilkår under krig
også i ældre tid har været mere brutale end de normer, der gjaldt på
landjorden.
Dernæst bevæger vi os hastigt frem til den nærmere forhistorie, til 1.
verdenskrig, hvor vilkårene mere direkte kan sammenlignes med 2. ver
denskrig, især de første måneder i 1939-40, da Danmark endnu var neu
tralt. I begge perioder var det søfartens opgave at kante sig frem, at
undgå konflikt med de kæmpende stormagter og søge at navigere uden
om den daglige risiko fra miner og u-både. Det er en historie om tab og
gevinst, om tab i skibe og menneskeliv, om gevinst i penge og livsvigtige
forsyninger. Det er en historie om barske erfaringer, som dels viste sig at
blive nyttige i næste omgang, dels viste sig alligevel at være utilstrækkeli
ge til at løse helt nye problemer. Dernæst præsenteres i ret stor bredde
mellemkrigstidens sociale vilkår, som jeg siden skal komme ind på, orga
nisationer og rederier, og via en omtale af den spanske borgerkrig når vi i
2. kapitel frem til 2. verdenskrig, den neutrale periode fra september
1939 til april 1940.
Interessen koncentreres her om de diplomatiske forhandlinger med
krigens parter, hvor skibsrederne ligesom under 1. verdenskrig spillede
en vigtig rolle, om end den endelige aftale, som skulle betrygge dansk
handel og skibsfart, først blev truffet så sent, at den blev overhalet af
besættelsen den 9. april. Men mest centralt står naturligt nok de blodige
tab, som langt oversteg tabene fra 1. verdenskrig, og som præces har
bestemt som stammende fra torpederinger af tyske u-både for den over-
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vejende parts vedkommende - ikke minesprængninger, som samtiden
selv var tilbøjelig til at tro eller i hvert fald sige offentligt.
Tredie og fjerde kapitel, som afslutter 1. bind, bringer os nu ind i
afhandlingens første brændpunkt, opdelingen i april 1940 mellem ude- og
hjemmeflåde og for den førstes vedkommende den beslutning, som en
række skibe i rum sø skulle træffe mellem at søge tilflugt i neutral havn
eller at slutte sig til den allierede handelsflåde for at sejle og for at
bidrage til Tysklands nederlag. Det er vigtigt, spændende og veloverve
jet; men her kommer jeg desværre til at indskyde en kritisk bemærkning
mod fremstillingens form. Præces har fået den usalige idé at ville behand
le, hvad han betegner som det laveste plan, skibene og deres besætnin
ger, før han går ind i overvejelserne på mere overordnet plan, hos rede
rier, myndigheder etc. Hensigten er at fremhæve titelfigurerne, søfolk og
skibe, som de centrale aktører; men resultatet er det modsatte. Vi præ
senteres for tvivl og konflikter på skib efter skib; men vi forstår ikke,
hvad det hele drejede sig om. På en tavle side 398 er opført de modstri
dende appeller, som udsendtes over radio i dagene efter 9. april, og
løbende i teksten er deres hovedindhold også resumeret; men i fuld og
forståelig skikkelse fremtræder de først i kapitel 4, altså 100 eller 200
sider længere fremme i bogen. Først her bliver det klart, at de ikke blot
var opfordringer i almindelighed, men i deres indhold rummede de vil
kår, man gik ind til, eller troede at gå ind til, hvis man valgte den ene
eller den anden kurs. Hvilken mulighed havde man for at fortsætte sej
ladsen, hvis man valgte neutral havn? Hvilke vilkår kunne man få i
allieret tjeneste? Ville skibet gå tabt for rederen? Hvilken hyre kunne
mandskabet forvente? Præces vidste det godt, da han skrev kapitel 3,
men trods summariske henvisninger ved læseren det faktisk ikke, før han
har læst kapitel 4. Derfor er det vigtige og i detaljer fortjenstfulde kapitel
3 kommet til at stå som en flad beskrivelse uden den dybde, der kunne
være tilført det gennem en heldigere valgt disposition.
2. bind består af tre kapitler. I kapitel 5 behandles den halvdel af
skibene, som 9. april var inden for spærringen og derfor kom til at udgøre
hjemmeflåden. Den fortsatte sejladsen i dansk og tysk fart eller blev for
en dels vedkommende lagt op for resten af krigen af mangel på olie eller
egnede laster i de snævre danske og tyskkontrollerede farvande. Den
indgik i det politiske og sociale mønster, der var karakteristisk for Dan
mark i det første besættelsesår - fremstillingen er foreløbig ført frem til
februar 1941 - og i denne forbindelse skal jeg siden vende tilbage til den.
Her skal jeg blot pege på den begrænsning, som ligger i, at kun de store
skibe er behandlet. Sammenlignet med de 10.000 tons, som disse stillede
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til rådighed for den indre danske fart, er småskibene, skonnerterne, de
mange motorgaleaser, som sejlede mellem Rønne og Ålborg, mellem
København og Svendborg, med stykgods og cement, med kartofler og
tørv, langt fra uden betydning. Noget samlet billede af, hvad dansk skibs
fart bidrog til den vanskelige opgave at holde trafikken oppe, da bilerne
forsvandt, får vi derfor ikke.
I kapitel 6 vender vi så tilbage til udeflåden under britisk kontrol, og
hovedtemaet er nu ikke skibets, men det enkelte besætningsmedlems
beslutning om at acceptere eller afslå fortsat tjeneste. Det er et af værkets
bedste og mest helstøbte kapitler, og denne gang har præces draget om
sorg for, at vi virkelig ved, hvad den enkelte sømand havde at vælge
imellem, og hvordan han kunne forestille sig konsekvenserne, hvis han
traf den ene eller den anden beslutning. Vi ledes ind i det stærke pres, der
omgav ham, med den tvivlsomme mulighed for hjemsendelse, den noget
større risiko for at havne i »prisonen« nu som under Napoleonskrigene, i
hjemlængslen og frygten for tyske repressalier mod familien, i de kraftigt
beskårne hyrer, som blev ham tilbudt i den engelske handelsflåde. Det
dokumenteres, at valget langtfra var frit. I dette kapitel kommer præces’
evne til at nuancere og pege på de enkelte situationers forskellige og
komplekse karakter til god udfoldelse.
Noget mindre spændende er kapitel 7, hvis centrale emne er sagerne
for priseretten, hvor britiske myndigheder rejste sagen for derpå at tage
skibene i besiddelse uden at give retten lejlighed til at besvare det penible
og politisk ladede spørgsmål, om der var tale om et fjendtligt skib, eller
om Danmarks besættelse havde gjort det til en hjemløs vandrer. Med
andre ord, om man skulle vælge at bestride den danske stats neutralitet,
eller simpelthen dens fortsatte eksistens. Resultatet blev det samme i alle
dele af det britiske imperium, og den geografiske inddeling, der gør
kapitlet langt, forekommer derfor unødigt omstændelig. Endelig er uden synlig forbindelse - den korte og ofte dramatiske udvikling for
danske skibe i fransk tjeneste koblet ind som sidste del af kapitlet, hvis
afslutningspunkt ligger omkring juli 1940, da forholdene havde fundet en
foreløbig afklaring.
For at kunne give en rimelig bedømmelse af arbejdet tror jeg, det er
vigtigt at skelne mellem forskellige lag i dets tilblivelse. Det er ret klart,
at udgangspunktet har været udeflåden, den danske handelsmarine, der
gjorde krigen med i allieret tjeneste og således ydede et bemærkelsesvær
digt dansk bidrag til krigsførelsen. At vurdere dens betydning vil først
være muligt, når værket foreligger i sin helhed, og jeg skal ikke gå nær
mere ind på det her, men jeg skal dog pege på, at der er en meget
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iøjnefaldende forskel på kapitlerne om udeflåden - ialt foreløbig 3 af de 7
foreliggende - og så de øvrige. Til udeflådens forhold er indsamlet et
stort og specifikt kildemateriale, der giver præcis besked om forhold helt
ned til den enkelte situation på det enkelte skib, og bag skildringen ligger
også en bred opsamlet viden om f.eks. britiske forsyningsforhold og pa
rallelle problemstillinger for andre landes handelsflåder. En tilsvarende
energi findes der kun punktvis vidnesbyrd om i de øvrige kapitler.
Det ser ud til, at hjemmeflåden er kommet ind i arbejdet i næste
omgang. Også til dens historie har der været tale om en vis original
materialesamling, om end af mere beskedne dimensioner, hvis man skal
dømme efter det, der nu foreligger. Endelig - til sidst, tror jeg - er
skildringen af søfartens og de søfarendes økonomiske og sociale vilkår
kommet med i undersøgelsen, delvis som en overordentlig bred bag
grundsskildring, delvis som led i behandlingen af krigstidens vilkår. Flere
gange refereres en udtalelse, der betegner søfolkene som samfundets
stedbørn, og jeg må ærligt sige, at det forekommer mig, at noget tilsva
rende kunne siges om denne del af bogen - skildringen af de sociale
vilkår, der i hvert fald synes at have fået en noget stedmoderlig behand
ling.
Lad mig begynde med et eksempel, der vel ikke har større konsekvens,
men som faktisk rystede mig. I første bind på s. 67 læste jeg følgende: »I
1911 fik menige søfolk valgret til Rigsdagen, men de, der ikke var i
nærheden af deres bopæl, havde ingen praktisk mulighed for at komme
til at stemme«. I 1911 - min første tanke var, at jeg var blevet angrebet af
galoperende forkalkning. Ikke fordi jeg havde glemt, at menige søfolk
hidtil ikke havde haft valgret - det havde jeg måske aldrig vidst; men
sagen er jo den, at ændringer i valgretten krævede en grundlovsændring!
Og fik vi en ny grundlov i 1911, så burde jeg kunne huske det. Så det var
svært beroligende at slå op i Rigsdagstidende og se, hvad der faktisk
skete i 1911. Det var ikke en ændring i valgretten, men en teknisk æn
dring, nemlig indførelsen af adgang til at stemme pr. brev. Og den gjaldt
ikke blot menige søfolk, men alle søfolk fra matros til kaptajn, hvis
mulighed for at stemme ganske rigtigt hidtil havde været ret teoretisk.
Der burde altså have stået: »I 1911 havde alle søfolk valgret til Rigsda
gen, men først nu fik de, der ikke var i nærheden af deres bopæl, praktisk
mulighed for at komme til at stemme«.
Jeg tror, denne misforståelse skyldes to ting. For det første, at der ikke
er læst ordentlig korrektur på manuskriptet til disse lange indledningsaf
snit. Den citerede sætning hidrører utvivlsomt fra et meget løst notat. For
det andet, at præces ikke umiddelbart er studset over sætningen, fordi
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den faldt så vel i tråd med hele den opfattelse af menige søfolks fortrykte
vilkår, der præger værket.
At menige søfolk havde elendige levevilkår og elendige lønninger er et
stadigt gentaget omkvæd, og det er da så meget mere beklageligt, at det
ikke er en konklusion. Det er ikke påvist, og det kan ikke påvises med
det materiale og den teknik, der er brugt.
Mod materialet må det først og fremmest indvendes, at alt for meget er
taget fra den politiske og faglige debat. Et tidligt eksempel kan vi igen
finde i 1911, i Peter Sabroes tale under finanslovsdebatten, hvor han
kritiserede de forhold, søfolkene og deres familier levede under. Efter at
have refereret og citeret dette indlæg tager Chr. Tortzen ganske vist
forbehold, idet han peger på, at talen er agitatorisk. Men, fortsætter han:
Peter Sabroe »blev ikke modsagt under Rigsdagsdebatten i 1911, for han
havde utvivlsomt i det væsentlige ret«. Det er meget muligt; men det
følger nu ikke af, at ingen tog til genmæle, for faktisk var det jo ikke de
søfarende, men finansloven 1912-13, Rigsdagen var i færd med at be
handle! Tilsvarende refereres adskillige steder en række indlæg af fagfor
eningsledere, om hvilke man må sige, at det jo skulle være en dårlig
fagforeningsmand, der ikke var i stand til at vise, at netop hans medlem
mer var forfordelt på en eller anden måde.
Hvilke forsøg er der da gjort på rent konkret at påvise, at søfolkene,
eller rettere de menige søfolk, virkelig var samfundets stedbørn? For
enkelte år er der foretaget en sammenligning mellem lønningerne for
søfolk og andre arbejdere. Således på side 122 i bd. I, hvor matrosernes
årsløn er sat op ved siden af gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere,
ufaglærte arbejdere og daglejere i landbruget. Det er væsentligst tallene
for 1920, der kommenteres, og om dem står der for det første, »at søfol
kene ikke havde indhentet byarbejderne« (trods større fremgang under
1. verdenskrig) og for det andet, at sammenlignet med lønninger i land
bruget »stod søfolkene næppe dårligere«, men - fortsætter præces »det
var naturligt, at det var byernes arbejdere, de søfarende så på«.
Hvad siger nu tallene om den sag. Ja, en matros havde i 1920 en
kontantløn på 3900 kr., en faglært arbejder 5414 kr., en ufaglært 4467 kr.
og en daglejer 2368 kr. Hvorfor da skrive, at en matros næppe stod
dårligere end en landarbejder, når det er klart, at han stod væsentligt
bedre? Men det er ikke gjort med disse tal. Foruden sin kontantløn
havde matrosen i modsætning til tabellens øvrige grupper også fri kost.
Dens værdi er ikke kommenteret her; men på s. 133 findes tallene for
1927, hvor kosten er sat til 53 kr. om måneden, hvilket svarer til lidt over
600 kr. om året. Priserne var højere i 1920, så på det grundlag må kostens
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værdi i dette år sættes til ca. 800 kr. Vi når da frem til, at årslønnen for en
matros i 1920 ialt var ca. 4700 kr, for en daglejer 2368, for en ufaglært
4467 og for en faglært altså 5414 kr. Konklusionen heraf forekommer
snarest at måtte udtrykkes sådan, at søfolkene vel ikke havde indhentet
de faglærte byarbejdere, men at de næppe stod dårligere end de ufaglærte
og tjente dobbelt så meget som landarbejderne. Så er det naturligvis
korrekt, at de havde vanskelige arbejdsvilkår og længere arbejdstid end
byarbejderne; men det er ingen undskyldning for at mistolke tallene.
Denne sammenligning afsluttes med en bemærkning om, at der i de
følgende år kom »nedskæringer af hyrerne, som var kraftigere end ned
skæringerne inden for andre grupper«, og her slutter så dette stykke. På
s. 132-33 bliver spørgsmålet så taget op igen, og vi får først en sammenlig
ning med sømandslønninger i andre lande, som viser, »at danske søfolk
havde de højeste hyrer i verden, bortset fra amerikanske«. Tallene er fra
1927, og man må da vel formode, at det samme gælder tallene i den
følgende tabel på s. 133, skønt det mærkværdigvis ikke er angivet i hver
ken tekst eller note. Af noten fremgår kun, at tallene stammer fra
»Plan«, om hvilket det andetsteds bemærkes, jeg citerer: »at det søgte at
fremdrage samfundets svageste sider«. Det må give anledning til en kri
tisk holdning og i hvert fald til at bemærke sig, at der nu kun sammenlig
nes med lønninger i København. De lå væsentligt højere end lønnen i
provinsen. Således skal timelønnen for en ufaglært på 140 øre og for en
faglært på 173 øre sammenlignes med den gennemsnitlige timefortjeneste
for alle arbejdere i håndværk og industri, der i 1927 kun lå på 128 øre.
Det er altså stadig tvivlsomt, om en matros i månedsløn havde mindre
end en ufaglært i gennemsnit for hele landet, når han dog tjente 80% af
lønnen i København. Nogen væsentlig forskydning af lønrelationerne fra
1920 tyder opstillingen i hvert fald ikke på.
Endelig bringes en sammenligning fra 1936/37, som tildeler en sømand
1909 kr. om året, mens en arbejdsmand står til 1970, altså nogle få
procent mere. Her er i årslønningerne indregnet fagets gennemsnitlige
arbejdsløshed, og igen sammenlignes kun med københavnske lønninger.
Nu skal jeg ikke påstå, at søfolk altså tjente nogenlunde det samme
som byernes ufaglærte - skønt det er, hvad tallene nærmest tyder på.
Ærlig talt synes jeg stadig ikke, vi ved ret meget om, hvad søfolk tjente.
Præces har i dette tilfælde sat sig mellem to stole. Enten kunne han have
foretaget en egentlig undersøgelse af lønforholdene år for år eller også
lade spørgsmålet stå åbent. Den valgte fremgangsmåde giver en skindo
kumentation, hvis funktion i hele bogen kun er at begrunde en social
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indignation, som jeg ikke rigtig kan se, hvad vi skal bruge til. Det er jo
trods alt for sent at lave disse forhold om.
Jeg skal vende tilbage til disse afsnits funktion i fremstillingen, men
lige forinden bemærke, at en ganske tilsvarende tendens gør sig gælden
de, hvor arbejderlønningerne omtales i almindelighed. Man kan således i
1. bind på s. 124 læse, at arbejdernes realløn i 30erne faldt med 15%. Der
er ingen kildehenvisning, og jeg gad også vidst, hvor tallet stammer fra.
Det bliver gentaget i bd. 2 på s. 22 i den forsigtige form: »Arbejdernes
realløn havde været faldende gennem 1930’erne, der opgives 15%«. Præ
ces vil altså ikke rigtig stå inde for det. Beregninger af realløn må anven
des med forsigtighed, bemærker han samme sted. Og det er så sandt, som
det er sagt. For det første må man præcisere, hvad man mener. Hvis det
er realtimelønnen uafhængigt af ledigheden, får man ét resultat, er det
realårslønnen, får man et andet. Dernæst skal man, når man vil drage
sammenligninger, sikre sig, at de har et rimeligt udgangspunkt, og det
har den anførte procentberegning for trediverne ikke. Da der i tilgænge
lig statistik opereres med realtimelønnen, går jeg ud fra, at det er den,
præces har tænkt på. Den viser faktisk et fald om ikke på 15, så dog på
godt 11% fra 1931 til 1937. Men baggrunden er en kortvarig usædvanlig
stigning i reallønnen i 1930 og 1931, da fødevarepriserne faldt til et mini
mum. Det var denne gevinst, der takkedes af i de følgende år; men
alligevel holdt tredivernes realtimeløn sig på et niveau, der lå nogle pro
cent over de gode år i slutningen af tyverne. Var f.eks. 1929 brugt som
udgangspunkt, var resultatet ikke blevet et fald, men en stigning i real
lønnen.
På den anden side må realløn ikke forveksles med begrebet levestan
dard. Når varernes kvalitet faldt under besættelsen, gav det et fald i
levestandard, som ikke fremgår af reallønnen. Det gjorde det for den
sags skyld heller ikke, at boligstandarden i byerne i 30erne blev bedre, at
stadig flere fik centralvarme, varmt vajid og toilet. Det registreredes kun
som en stigning i huslejen og dermed i pristallet, viste sig altså med
uændret pengeløn som et fald i reallønnen. Reallønnen er kun et indeks
tal, der angiver prisrelationen mellem den gennemsnitlige værdi af en
arbejdstime og den gennemsnitlige værdi af forbrugsgoder, begge dele i
grov beskrivelse. Når der f.eks. i bd. 2 på side 22 tales om halvering af
reallønnen i det første besættelsesår, dækker det faktisk en forestilling
om levestandard, skønt dette begreb jo ikke så let lader sig kvantificere. I
1944 nåede realtimelønnen faktisk omtrent op på tredivernes niveau
igen; men ingen ville påstå, at levestandarden var den samme for arbej
derne eller for nogen andre.
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Den stærkt vurderende holdning, jeg i det foregående har beskæftiget
mig med, var for så vidt ligegyldig, hvis den ikke blokerede for andre
spørgsmål. Men det gør den desværre. Hvis søfolkenes lønninger var
lave, så var det nærliggende at spørge, hvorfor de var det. Har det noget
at gøre med, at skibsfarten prægedes af skarp international konkurrence?
Eller var det rederne, der var nogle onde mennesker? Eller var det
konkurrencen mellem danske og andre nationers søfolk, der spillede ind?
Eller var Chr. Borgland og Richard Jensen dårlige fagforeningsfolk?
Faktisk får vi ingen forklaring.
Nu vil præces måske indvende, at det heller ikke er nogen rimelig
fordring, at forhistorien kun er en indledning, der skal bidrage til at
forklare det egentlige emne, skibe og søfolk under 2. verdenskrig. Det er
for så vidt berettiget, om end man da undrer sig over, at denne indled
ning fylder så meget, at 2. verdenskrigs udbrud først optræder på side
258. Men det kan jo være, at den rummer tilsvarende forudsætninger for
at forstå de vigtige beslutninger, der er emnet for resten af værket. Lad os
da se på, hvilken rolle de skildrede forudsætninger er tillagt i den tidlige
fase af forløbet, vi foreløbig kender.
Der er tale om to vigtige beslutninger, som måtte træffes i april 1940.
Den første var for en række skibes vedkommende, om man skulle sejle til
neutral havn, som de fleste rederier ønskede, og som den danske rege
ring opfordrede til - eller om man skulle overgive skibet til britiske eller
andre allierede myndigheder. Den anden vedrørte hver enkelt søfarende,
nemlig afgørelsen af, om han personligt ville fortsætte sejladsen i allieret
tjeneste. Der var altså en beslutning om skibet og om hvert enkelt besæt
ningsmedlem.
Hvad skibet angår, viser den omhyggelige gennemgang af de skibe, der
havde et valg, at det oftest var kaptajnen, der traf beslutning. Kun på de
to Mærsk-både, der anløb britisk havn efter et mytteri, er de menige
søfolks indflydelse klart dokumenteret. Dog var det sådan, at der på
mindst en snes skibe blev holdt skibsråd, hvor kaptajnen orienterede sig
om holdningen hos officerer og en større eller mindre del af den menige
besætning. Alt i alt må vi dog konstatere, at skibets videre skæbne først
og fremmest afhang af kaptajnen, og at han i overensstemmelse med det
eksisterende hierarki ombord først og fremmest har rådført sig med offi
cererne. På den baggrund er det bemærkelsesværdigt, at man i 1. kapitel,
baggrundskapitlet, kun finder et enkelt stykke om skibsførerne og intet
om styrmænd eller maskinmestre. I 2. kapitel finder vi i stykke 16-18
ligesom et nyt tilløb, en samlet præsentation af skibets opbygning, og på
disse i øvrigt meget instruktive sider får vi da omsider også noget at vide
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om officererne. Men det er stadig meget lidt i forhold til det øvrige
mandskab.
Går vi da videre til de få tilfælde, hvor mandskabets indflydelse er
dokumenteret, hvad finder vi da af forklarende momenter fra den ud
førligt skildrede sociale baggrund? Ja, jeg må stille det som et spørgsmål
til præces, for hvad jeg selv har kunnet finde, er meget lidt og yderst
svagt. I forbindelse med mytteriet på Jessie Mærsk 11. april nævnes den
opfordring til menige danske søfolk, som ITF føjede til BBCs appel; men
det bemærkes dog også, at mytteriet da allerede var en kendsgerning. I
stykke 16 om motiverne, bd. 1 s. 527-30 hedder det 4. underafsnit »Socia
le motiver«, men rummer faktisk kun psykologiske elementer, »kontakt
motivet«, »selvhævdelsesmotivet«, endda kun som en almen antagelse,
jeg citerer s. 528: »De menige handlede formodentlig i højere grad ud fra
sociale motiver end officererne, som var mere individualistisk indstillet«.
Der er ingen forbindelse til den detaljerede forhistorie, ingen blot eksem
pelvis påvisning af, at søfolks levevilkår var af betydning i den ny situa
tion.
Der er dog et andet problem, som antydes flere steder, og som også
kan have spillet en rolle i næste fase, da hver enkelt søfarende skulle
svare på, om han ville gå i allieret tjeneste eller ej. Det er det, der noget
bombastisk betegnes som den antifascistiske kamp, dvs. hjælp til politi
ske flygtninge og forskellige aktiviteter til støtte for republikken under
den spanske borgerkrig, hvoraf den mest kendte vel er sabotagen mod to
spanske skibe i 1938. Disse aktiviteter er vel værd at drage frem som en
psykologisk forberedelse til den senere bekæmpelse af Hitler-Tyskland;
men bortset fra det ene konkrete eksempel, der er nævnt, nemlig Børge
Møller, der gik ind i organisationsarbejdet i England, er der i virkelighe
den tale om et ganske speget forhold.
Sagen er nemlig, at denne virksomhed, som det også skildres i første
bind, hovedsagelig var knyttet til det kommunistiske parti, til Wollweber
organisationen med søfyrbødernes Københavns-formand Richard Jensen
som nøgleperson. Og kommunisternes holdning i 1940 var jo alt andet
end klar. På baggrund af Hitler-Stalinpagten i august 1939 fordømtes
krigen som en imperialistisk krig, og i april 1940 agiterede de skandinavi
ske sømandsklubber i New York for, at man skulle nægte at sejle for de
allierede. Noget forsøg på at undersøge, hvilken effekt denne agitation
havde, er desværre ikke gjort, eller det har ikke givet resultater, for, hvor
det nævnes i bd. I på s. 468-69, får vi blot at vide, at den havde betydelig
virkning blandt norske søfolk. Intet om danske søfolk. Længere fremme
refereres et senere udsagn fra en kommunistisk sømand, hvorefter man
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tøvede lidt, og det siger faktisk ikke meget. I sommeren 1940 gik Søfyrb
ødernes Forbund imod, at danske søfyrbødere gik i allieret tjeneste, får
vi at vide i 2. bind på side 80, men havde disse politiske holdninger nogen
effekt? Tilsyneladende ikke. Idet Chr. Tortzen analyserer de valg, der
blev truffet, og forklarer dem gennem den ydre situation og mere gene
relle eller nationale reaktioner, siger han i virkeligheden, at vi meget vel
kunne have undværet store dele af den brede forhistorie. Og det må jeg
være enig i. Den sociale skildring er ingen integreret del af undersøgel
sen. Den er klistret udenpå og burde hellere i en mere gennemarbejdet
form være publiceret for sig.
Endelig skal jeg sige lidt om hjemmeflåden i det første besættelsesår.
Her falder skildringen af søfarten ind i det almindelige mønster af politi
ske og økonomiske vilkår, der rådede i Danmark. Et samarbejde med
besættelsesmagten var nødvendigt, her som i alle besatte lande. Det lå i
selve den økonomiske struktur, at ingen kunne være sig selv nok. Hvis
blot de tyske forsyninger af kul svigtede, ville det medføre et socialt
sammenbrud. Valget mellem modstand og samarbejde var derfor altid en
fiktion i sin rene form. Der måtte blive tale om en eller anden kombina
tion, og i 1940 var modstanden endda knap inde i billedet. Da var proble
met, om det var muligt blot at finde en balance mellem samarbejde og
neutralitet. Jeg skal ikke gå ind på den juridiske diskussion af, om Dan
mark overhovedet kunne kalde sig neutralt, når det var besat af tyske
tropper. Præces har utvivlsomt ret, når han flere steder peger på, at
begreber som folkeret og neutralitet var udhulet allerede under 1. ver
denskrig. Tænk blot på USAs neutralitetserklæring i 1914, da det tilbød
at sælge våben til begge parter, blot de førte lasten hjem over Atlanten på
egne skibe.
Den danske regerings neutralitet under besættelsen må tolkes som en
bestræbelse for at undgå at støtte de krigsførende parter mere, end man
mente at være nødt til, en linie der naturligvis åbnede vide fortolknings
muligheder og var let at angribe. Inden for de således afstukne rammer
rummede neutraliteten en ret til at pleje egne interesser, herunder også
økonomiske interesser.
Højest prioriteret blandt disse var beskæftigelsen, som blev et problem
for både søfolk og skibe. Når 40% af den overflødigt store hjemmeflåde
blev lagt op, skabte det arbejdsløshed blandt søfolk af alle kategorier, og
nogle valgte da at tage hyre på tyske skibe. Kun 10% af de store skibe
fandt plads i den indre danske trafik, 25% i kulfarten mellem Tyskland
og Danmark, mens den sidste fjerdedel blev beskæftiget i tysk fart.
Der ligger en interessant problemstilling omkring den tonnageaftale,
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der 15. maj 1940 blev indgået mellem danske og tyske redere, og den
havde nok fortjent en lidt mere energisk tolkning. Det er utvivlsomt
korrekt, når præces påpeger det særlige pres, der lå på rederierne, fordi
de allierede så at sige havde udeflådens skibe i pant. Det var utvivlsomt
begrebet krigskontrabande, der spøgte, da man på forhånd vedtog så vidt
muligt at undgå sejlads med svensk jernmalm. På den anden side bør
man vel gøre opmærksom på, at andre fragter i praksis kunne rumme
samme støtte til den tyske krigsførelse, hvis de frigjorde tysk tonnage til
denne trafik.
Som forhandlingsresultatet viser, mødte man imidlertid en anden hold
ning hos de tyske redere. De anerkendte gerne, at danske skibe var
uegnede til malmtransport, og de påtog sig også en del af kulfragterne til
Danmark. Hvorfor nu det? Det er desværre ikke undersøgt; men det er
vanskeligt at se anden forklaring end at den tyske handelsflåde, der også
var lukket inde, havde tilsvarende vanskeligheder ved at finde passende
beskæftigelse, at det med andre ord fra begge sider blev et spørgsmål om
at opnå fragter, ikke at undgå dem. Under denne synsvinkel bliver det
også forståeligt, at tyskerne i august ændrede holdning og nu bl.a. fordre
de danske skibe sat ind i malmtransporterne. Det må skyldes, at tyske
handelsskibe nu i stort tal blev dirigeret til Kanalhavnene, hvor de lå
uvirksomme hen som led i den tyske invasionsflåde mod England, der
aldrig kom afsted. Herved opstod den for krigen karakteristiske mangel
situation også på handelsflådens område.
Lad mig runde af med at udtale min anerkendelse af det meget store
arbejde, præces har gjort. Emnet har ventet på en behandling i mange,
lange år, og som jeg har søgt at pege på, er det nok også blevet unødven
digt forsinket, fordi præces uden stort udbytte har inddraget problemer,
som vel også er interessante, men hvis forbindelse med det oprindelige
emne forbliver dunkel. Nu venter vi spændt på de sidste bind - og for
dem vil jeg udtale det ønske, at Chr. Tortzen virkelig vil forme teksten,
så hans egne undersøgelser kommer til deres ret.

Arbejderbevægelsen og
landarbejderne
/ denne udvidede anmeldelse behandler forskningsbibliotekar,
Dr. phil. Gerd Callesen Hans-Norbert Lahmes disputats: Sozial
demokratie und Landarbeiter in Dänemark (1871-1900). Eine
Studie zur Entwicklung von Theorie und Praxis in der frühen
dänischen Sozialdemokratie. Gleichzeitig ein Beitrag zur Diskus
sion der Agrarfrage in der europäischen Sozialdemokratie vor
dem Ersten Weltkrieg - Odense University Studies in History and
Social Sciences. Vol. 76 - Odense University Press, Odense 1982,
415 s..

Landbrugsproblemet og landarbejderne måtte naturligt være centrale
spørgsmål for arbejderbevægelsen i et land som Danmark. Ikke mindre
naturligt er det, at den videnskabelige beskæftigelse med dette detailpro
blem satte relativt tidligt ind og har fundet flere bearbejdere (f.eks.
Georg Nørregaard, G. Boesen, Jørgen Witte, Henning Grelle). Den
videnskabelige interesse har sin berettigelse specielt i det danske tilfælde,
fordi det er klarlagt gennem især denne disputats, at Socialdemokratiet i
Danmark gjorde en pionerindsats på dette område.
Især i tiden efter 2. verdenskrig har vi oplevet en del såkaldte »bonde
revolutioner«; til forskel fra tidligere tiders bondeoprør har disse benyt
tet sig af en socialistisk terminologi, i en del tilfælde også haft en sociali
stisk målsætning - har været ægte revolutioner, der har ændret samfun
dets struktur (man kan selvfølgelig godt henvise til tidligere bonderevolu
tioners socialrevolutionære karakter, i enkelte tilfælde - Thomas Münt
zer eksempelvis - også postulere et socialistisk indhold, men det skal
fastholdes her, at socialisme i moderne forstand er uløseligt forbundet
med arbejderklassen). Det er nok tvivlsomt, om disse revolutioner har
ret meget med bønder at gøre, om det ikke snarere har været socialistiske
revolutioner gennemført af et før-industrielt proletariat, dvs. et landpro
letariat. I det mindste ser det ud til, at »bønderne« i f.eks. de asiatiske
lande, der har gennemført en revolution, ikke har ret meget lighed med
danske bønder. I betragtning af disse bonde- eller landarbejderbevægel
ser med en socialistisk målsætning er det en væsentlig opgave at under
søge de europæiske arbejderpartiers forhold til agrarspørgsmålet og til
landproletariatet. Det gælder i endnu højere grad for Socialdemokratiet i
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Danmark, som åbenbart var det første arbejderparti, som forsøgte at
tage problemet op og finde en teoretisk og praktisk løsning på det. I
betragtning af resultatet og under hensyntagen til f.eks. det tyske partis
mangelfulde interesse for sagen, hvilket bidrog til en ufuldstændig demo
kratisering i Weimarrepublikken - en landboreform ville have fravristet
de reaktionære et væsentligt grundlag og samtidig skabt et stort lag af
republikansk-demokratiske bønder - er emnet for Lahmes disputats også
ud fra denne synsvinkel væsentligt. Det er også relevant for udviklingen i
Danmark selv. Problemet er vigtigt både i dansk og international sam
menhæng. I den forbindelse kan man glæde sig over, at afhandlingen er
udkommet på et af hovedsprogene - det har i det mindste for mig været
en kilde til konstant irritation, at de bidrag, den danske arbejderbevægel
se har ydet til den internationale udvikling, er forsvundet eller snarere
aldrig er dukket op i de store internationale fremstillinger. Et af resulta
terne af de senere års mere intensive forskning er jo også, at den danske
arbejderbevægelse altid har været en solid støttepille for den internatio
nale arbejderbevægelse, og at dens indsats har haft international rele
vans. Med denne afhandling bliver indsatsen tilgængelig for den interna
tionale forskning.
Den bliver det så meget mere, som Lahme går længere end den hidtidi
ge forskning specielt på tre områder:
1. han inddrager et stort materiale især vedrørende de lokale udviklinger
(Socialdemokratiets provinsorganisationer), og bl.a. dermed giver han
afhandlingen en solid konkret-historisk basis.
2. han sætter den danske udvikling ind i en international sammenhæng,
analyserer de danske bidrag til den internationale debat
3. og kan dermed korrigere den hidtidige udenlandske forskning på om
rådet (Hans Georg Lehmann).
Dette i sig selv gør afhandlingen til en betydningsfuld præstation. At
emnet bliver behandlet under dette meget brede aspekt, giver det en
spændende dimension og betyder, at perspektivet udvides betydeligt.
Socialdemokratiet har i den her behandlede periode - eller i dele af
den - selv anset sig for at være et marxistisk parti; det er blevet bestridt
fra et »venstre-marxistisk« synspunkt, og ligeledes har forskellige ikkemarxistiske forfattere heriblandt en del socialdemokrater bestridt det.
Det afgørende her er imidlertid ikke, om det var eller ikke var et marxis
tisk parti, men at det anså sig selv for at være det. Det gør det nødvendigt
at vurdere partiets politik og teoretiske udvikling ud fra marxistiske kate
gorier - ligegyldigt om man billiger dem eller ej. Så længe bevægelsen
opfatter sig selv som marxistisk, er det relevant at undersøge, om den
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danske marxismeforståelse var i overensstemmelse med marxismens
samtidige udvikling, om elementer af den i Danmark udviklede teori
eventuelt indgik i den internationale bevægelses teori, hvor eventuelt
afvigelser opstod, og hvilke årsager de havde. Til dette formål må man
have forstået grundprincipperne i den marxistiske teori. Lahme kender
dem åbenbart og anvender dele af teorien (smig. s. 36 note 9), uden dog
at opfatte sig selv som marxist. Der er imidlertid også et problem ved
dette, marxismen er for Lahme åbenbart en teoretisk model, en forholds
vis abstrakt teori. Det har her betydet, at det har voldt ham vanskelighe
der at forstå, at marxismen også har gennemløbet en udvikling, og at
denne udvikling også var afhængig af de historiske omstændigheder. I
den periode hvor marxismen blev en massebevægelses teori, var der
ingen revolutionære muligheder, og det fik en væsentlig betydning for
marxisme-reciperingen. Det skal senere diskuteres mere udførligt.
Afhandlingen beskæftiger sig med Socialdemokratiets stillingtagen til
landarbejderproblematikken og agrarspørgsmålet fra 1871 op til århund
redskiftet på to niveauer: l)det politisk-teoretiske og 2) det praktiske
arbejde. Denne opdeling gør det muligt at forstå dialektikken i forholdet
mellem teori og praksis bedre og endelig at føje dem sammen i et sam
menfattende kapitel.
I det første egentlige kapitel beskæftiger Lahme sig med de nødvendige
almene økonomiske og strukturelle data og begreber for forståelsen af
afhandlingen, dvs. med årsagerne til at Socialdemokratiet måtte beskæf
tige sig med landbrugsspørgsmålet. Det bemærkelsesværdige er udviklin
gen af en meget stor, selvbevidst gårdejergruppe, der blev det domine
rende element i den demokratiske bevægelse vendt mod godsejerstyret.
Selv om denne demokratiske tendens kan genfindes andre steder i Euro
pa (f.eks. på den slesvig-holstenske vestkyst), er det forholdsvis sjældent,
at gårdejerne er rygraden i en demokratisk bevægelse. I Slesvig-Holsten
hang det sammen med det demokratiske henholdsvis venstreliberale par
tis frihandelspolitik, som var i åbenbar overensstemmelse med
marskbøndernes økonomiske interesser. Der er givetvis også andre tradi
tioner, der har betydet noget i denne sammenhæng, f.eks. anti-statslige
og anti-kirkelige tendenser, der ligeledes gjorde det let for de selvsamme
bønder hhv. deres efterkommere, at blive nazister omkring 1930. Men da
havde de økonomiske interesser også fået et andet indhold - sammen
hængen mellem økonomiske interesser og politiske traditioner er i dette
tilfælde nemt påviselige. Man må antage, at de også er det i Danmark,
men konsekvenserne behøver jo ikke at være de samme. I det mindste er
det en kendsgerning, at gårdmandsgruppen i forrige århundrede var
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grundlaget for den politisk-demokratiske bevægelse. De var det bl.a. på
bekostning af tyendet og landarbejderne og det såvel i økonomisk som
politisk henseende (s. 35). Det er ligeledes en kendsgerning, at den
største del af lønarbejderne var beskæftiget i landbruget, først omkring
århundredskiftet var deres andel af lønarbejdergruppen blevet reduceret
til ca. 50%. De af Lahme benyttede statistikker er her entydige og er
tendentielt sikkert også rigtige. Problemet ligger i landarbejdergruppens
sammensætning, som Lahme da også går nærmere ind på (s. 26 ff), hhv.
hvem Socialdemokratiet egentlig henvendte sig til, og hvorvidt de for
skellige slags landarbejdere virkelig var landarbejdere. Tallene forandre
de sig også i den her behandlede 30-års-periode og især forandredes
delgruppernes forhold: tyende, inderster, husmænd med og uden land,
landhåndværkere og -industriarbejdere. Der var også en formentlig bety
delig fluktuation mellem grupperne, f.eks. landarbejdere der overgangsvis arbejdede på cementfabrikker eller teglværker. Hertil kommer, at en
større del af tyendet åbenbart var gårdmandsbørn, der på et eller andet
tidspunkt skulle overtage gården. Jens Christensen har beregnet, at an
tallet af gifte mandlige landarbejdere i 1911 androg 30%, i 1921 var det
kun 19%. Tilsvarende gjaldt for kvindelige landarbejdere i 1921, at antal
let af hjemmegående døtre var på ca. 50% af samtlige kvindelige landar
bejdere (Den Jyske Historiker 12/1977 s. 10). Selv om disse tal ikke
gælder for Lahmes periode - og han følgelig ikke har brugt dem - illustre
rer de noget af problemet: det er vanskeligt, at få virkelig hold på, hvad
der var landarbejdere (smig. s. 31 ff). Det har medført, at Socialdemo
kratiet - som åbenbart ikke har været entydig i sin holdning til de forskel
lige grupper, og hvilken politik der skulle føres i forhold til dem - har
udviklet selvmodsigelser i sin teori og praksis.
Lahme sammenfatter under begrebet landarbejdere følgende grupper:
husmænd med og uden jord, inderster og tyende (s. 32), dvs. han udeluk
ker de i landområder beskæftigede håndværkere og industriarbejdere
forsåvidt de kun var beskæftigede som lønarbejdere. I kapitel 3 og 4
foretager Lahme en teorihistorisk undersøgelse af Socialdemokratiets
agrarprogram fra 1888, i kapitel 3 dets udvikling fra 1871 og frem og i
kapitel 4 dets senere revisioner og dets internationale betydning. I de 2
kapitler er der 3 ideologikritiske ekskurser.
De første forsøg på at formulere et landbrugsprogram findes i Den
Internationale Arbejderforenings provisoriske program og i forskellige af
Louis Pios bidrag i »Socialisten«. Dele af disse overvejelser blev med
Engels’ hjælp formidlet videre til andre socialistiske blade, ligesom En
gels refererede dem positivt i I. Internationales Generalråd. Lahme hæv-
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der dog her i modsætning til f.eks. Henning Grelle, at Engels eliminerede
hhv. omfortolkede Pios af Lassalle influerede overvejelser, sådan at de
fik et »marxistisk« indhold. Disse tidlige danske overvejelser fik en ende
lig form i Gimleprogrammet af 1876. Det var første gang et arbejderparti
forsøgte sig med et programpunkt, der tog direkte hensyn til landarbej
derbefolkningen og dens specielle krav. Det beror på en selvstændig
indsats fra danske socialdemokraters side, at de indføjede dette i deres
program, som ellers var præget af det tyske arbejderpartis året i forvejen
vedtagne program. Der var dog også andre karakteristiske særtræk ved
det danske program i forhold til det tyske (s. 65). Imidlertid var program
met udtryk for den i det danske Socialdemokrati fremherskende eklekticistiske ideologi, hvor Lassalles teser spillede en central rolle. Denne
påvirkning fra Lassalle holdt sig langt op i 1880’erne og fik betydning for
den programmatiske udvikling. Lahme hævder, at det er et gennemgåen
de træk, at Lassalles overve jelsér vedrørende kooperationer og især over
tagelsen af statsmagten ad parlamentarisk vej dominerede den socialde
mokratiske ideologi.
Programmet var i virkeligheden ret moderat, idet det kun foreslog
præstegårdsjorderne inddraget, og at iøvrigt anden til salg værende land
ejendom skulle opkøbes af staten og derefter bortforpagtes til husmænd
og andre landarbejdere. Kravet fik ikke umiddelbart praktiske konse
kvenser, idet Gimlekongressen var afslutningen på Socialdemokratiets
eksplosive udvikling; i tiden derefter var bevægelsen som bekendt inde i
en opløsningsperiode, der afsluttedes med oprettelsen af Socialdemokra
tisk Forbund i 1878. Først efter at den nye organisation havde konsolide
ret sig nogenlunde, var der kræfter nok til en revision af programmet.
Denne revision blev foretaget i oktober 1882.
Foregangsmanden her blev forbundets forretningsfører P. Knudsen,
som mere og mere blev bevægelsens udfarende kraft. Med rette under
streger Lahme hans betydning, som det er sket i flere andre afhandlinger
i den senere tid. Ved siden af ham fik bevægelsen i redaktør Emil Wiinblad og senere i Jens Jensen, som fagbevægelsens dominerende person
lighed, intelligente og initiativrige ledere, som fik afgørende indflydelse
på bevægelsens udvikling. Det er fortjenstfuldt, at Lahme også fremhæ
ver Jens Jensens rolle - fra slutningen af 1880’erne bliver hans bidrag til
udviklingen af en socialistisk bestemt praksis stadig mere betydningsfuld
(s. 303).
Programrevisionen i 1882 skærpede og præciserede agrarafsnittet bety
deligt. Fideikommisserne skulle nu også inddrages, og desuden skulle
disse herefter statslige ejendomme ikke mere umiddelbart bortforpagtes,
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men »drives på en sådan måde, at udbyttet tilfalder de på disse beskæfti
gede arbejdere. Administrationsomkostningerne fastsættes og udredes
under folkets demokratiske kontrol«. Lahme interpreterer denne æn
dring, som en udvikling henimod stordriften; det er efter hans vurdering
dog ikke en »marxificering« af programmet, men - taget under ét med
andre dele af det - snarere det gamle lassalleanske krav om produktionskooperativer (s. 70). Der er efter hans opfattelse - som han finder støtte
for i en artikel af P. Knudsen - kun tale om en præcisering i partiets
program, det idemæssige indhold var ikke forandret: det var den præmarxistiske af lassalleanismen gennemtrængte ideologi. Der var ikke tale
om en kvalitativ ændring, et spring i udviklingen eller bare en videreud
vikling (Lahmes slutninger her er logiske, men de tager næppe tilstrække
ligt hensyn til den modsigelsesfyldte udvikling. Præciseringerne er hhv.
kan opfattes som udtryk for en konstant tilnærmelse til en mere konkret
forståelse af marxismen, som den også viser sig på andre områder. Det er
et gennemgående problem for Lahme, at han ikke ser den dialektiske
proces under hvilken marxismens recipering foregik. Der er i dette tale
om en vis skematisme hos ham).
Efter længere tids forberedelse - og efter at være blevet udsat et år gennemførtes Socialdemokratiets 3. kongres i 1888 midt i en meget mod
sigelsesfyldt periode for partiet, som året i forvejen havde tabt ét af sine
to folketingsmandater og også på anden måde var udsat for tilbageslag,
hvilket medførte en del uro i partiet - Lahmes vurdering (s. 73) af en
bevægelse i fremgang er kun korrekt i et længere perspektiv.
Bl.a. diskuterede kongressen agrarprogrammet på ny - efter at det
øjensynligt havde været udsat for en bred diskussion i partiforeningerne.
Det var et led i en omfattende programdiskussion; det er Lahmes vurde
ring, at dette genspejler partiets begyndende opbygning som landsdæk
kende masseparti og partiets (P. Knudsens) bedre kendskab til landar
bejdernes forhold. Det sidste skyldtes P. Knudsens store socialempiriske
undersøgelse (udgivet som »Sygeforsikring og Alderdomsforsørgelse«,
en hidtil uovertruffen klasseanalyse), som forudsætning for partiets
arbejde.
Det nye program blev vedtaget 2 år før, det i 1890 legaliserede tyske
socialdemokratiske parti udarbejdede sit nye program. I den teoretiske
indledning demonstreredes to ting (s. 78): 1) at agrarproblemerne be
handledes alsidigt og 2) at centrale dele af marxismen indgik i program
met. Det var noget nyt i den samtidige arbejderbevægelse og var resulta
tet af en længerevarende proces. Partiledelsen (P. Knudsen/Wiinblad)
forsøgte i disse år at introducere marxismen på et bredt grundlag i Dan-
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mark. I to skriftserier udgaves centrale marxistiske værker, bl.a. Kapita
lens 2 første bind (og Socialdemokratiet var således det første arbejder
parti, der selv udgav dette værk). Men det er Lahmes opfattelse (s. 79),
at dette forsøg på at introducere marxismen ikke fik nogen væsentlig
betydning for partiets brede medlemsskare, det var forbeholdt en mindre
gruppe i ledelsen og en del yngre aktivister f.eks. i Karl-Marx-klubben
(Lahme tager her næppe tilstrækkeligt hensyn til Social-Demokraten.
Bladet trykte jo bl.a. adskillige af skriftseriernes pjecer og disse nåede
således ud i læsernes hjem. Om de blev læst er svært at afgøre, men da
bladets oplagstal steg, kan man jo have en positiv formodning om det).
Afgørende var P. Knudsens marxismeforståelse, og Lahme påpeger her,
at han ganske vist havde forstået marxismens økonomiske teorier og
forstod at anvende dem på danske forhold, men at det ikke var ensbety
dende med hans anerkendelse af arbejderpartiets revolutionære opgaver
(s. 80).
Dette genspejles i programmet af 1888, som blev tilpasset marxismen,
men dog bibeholdt en del uklarheder, og således var en genspejling af
marxismens stilling i Danmark på daværende tidspunkt. Det var en forgrovet marxisme, som karakteriseres af et diffust klassebegreb, af en
forkert vurdering af landbrugets udviklingsperspektiver og af en positiv
opfattelse af statens rolle. Alt i alt adskilte den sig dog ikke væsentligt fra
marxisme-opfattelsen i andre arbejderpartier. Med henblik på landarbej
derne kunne programmet bedst karakteriseres som »husmandens frem
me ved staten«; og det var vel at mærke den eksisterende stat, der skulle
fremme husmændene. Ifølge programkommentaren »Det socialistiske
program« var Socialdemokratiets krav et slags overgangsprogram til en
»statssocialisme«. Lahme hævder, at disse forestillinger tydeligt viser, at
resterne af lassalleansk ideologi stadig gjorde sig gældende og stod i klar
modsætning til programmets øvrige marxistisk influerede dele.
Partiet var ikke så meget interesseret i at udforme et modsætningsfrit
program, som i at opstille et praktisk-politisk landarbejderprogram, med
hvilket det kunne klare opgaven at få inddraget landarbejderne i den
socialistiske bevægelse. Partiet diskuterede ikke teoretiske problemer
alment, men forsøgte at opstille et program til umiddelbar handling. Det
forklarer modsætningen mellem den almene - principielle - del af pro
grammet og handlingsprogrammet. Indenfor dette sidste var agrarpro
grammet det centrale element - et »program i programmet«. Pga. dets
centrale placering var det af afgørende betydning for den videre udvik
ling.
Denne modsætning mellem programmets to dele anser Lahme for at
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være konstitutiv for en'væsentlig strømning inden for arbejderbevægel
sen, og han kendetegner således Socialdemokratiets idemæssige grund
holdning, dets »ideologi«, som reformistisk. Partiets teoretikere, som ved
udarbejdelsen af agrarprogrammet lod sig lede af nødvendigheden af at
få arbejdergrupperne udenfor industriarbejdernes rækker i tale og ikke
så meget af marxismen, var dog samtidig de folk, som introducerede
marxismen i partiet. Dette er i europæisk sammenhæng kendetegnende
for den danske afart af reformismen. Ligeledes set i europæisk sammen
ligning var Socialdemokratiets 1888-program en af milestenene i den
internationale arbejderbevægelses forsøg på at vinde landarbejderne.
Agrarprogrammet blev udsat for kritik på den efterfølgende kongres i
1890 - og ligeledes af de i 1889 ekskluderede »revolutionære«, som yder
mere præsenterede deres kritik for et internationalt forum på den skandi
naviske arbejderkongres i 1890 og på Internationales kongres i Bruxelles
i 1891 - og ligeledes blev der foretaget ændringer i programmets princi
pielle del. Den vigtigste ændring her var opgivelsen af det lassalleanske
slagord om den »ene reaktionære masse«, som »alle partier« var overfor
Socialdemokratiet. Det blev erstattet med det mere realistiske »... er
principielt Socialdemokratiets modstandere«. Lahme ser dog heri ikke en
bevidst afstandtagen fra lassalleanismen, men udelukkende en tilpasning
til den politiske praksis.
Mens den »ene reaktionære masse« forsvandt uden sværdslag, blev
agrarprogrammets diskussion mere kompliceret. Kritikken kom i første
omgang fra de fleste større byers delegerede. Det var på en måde en
industriarbejderprotest mod de i agrarprogrammet opdukkende modere
rende standpunker (måske er der også tale om et i aldersforskel begrun
det erfaringsgrundlag - P. Knudsen var dengang 42 år, Harald Jensen,
der indtog en mellemstilling, var 39 år, mens kritikerne Peter Sabroe (23
år), Jens Jensen (31 år) og F. Hurop (37 år) var yngre; P. Knudsen var
den eneste aktive fra 1870’erne). Kritikkerne var tilsyneladende - måske
under indflydelse fra de »revolutionære« - en del radikalere end flertallet
omkring P. Knudsen; dennes argumentation var iøvrigt så selvmodsigen
de, at Lahme har opgivet at analysere den. Imidlertid lykkedes det at
afvise oppositionens kritik, og dermed havde de reformistiske kræfter
vundet en klar sejr (s. 124). Med de i 1890 foretagne ændringer forblev
agrarprogrammet i kraft til det nye program fra 1913.
I et større afsnit analyserer Lahme de »revolutionære«s kritik af So
cialdemokratiets almene politik. De havde øje for centrale punkter,
f.eks. at agrarprogrammet fremmede særinteresser indenfor arbejder
klassen: de hævdede, at landarbejderne ikke havde mere ret til jorden

Arbejderbevægelsen og landarbejderne_______

695

end f.eks. smedene. Omstruktureringer måtte ikke kun være til gavn for
enkelte arbejdergrupper, det ville splitte arbejderklassen (s. 135 - her
kan måske indskydes, at den finske arbejderbevægelse tilsyneladende fik
gennemført en ret omfangsrig agrarreform i borgerkrigens kølvand, re
sultatet var så mere eller mindre direkte disse nye bønders tilslutning til
Lappo-bevægelsen). Men generelt set var de »revolutionære«s kritik ab
straktdogmatisk (s. 137) og fik ingen betydning, også hvor den sejrede,
som ved den skandinaviske arbejderkongres 1890, hvor de »revolutionære«s resolution blev vedtaget.
I den »ideologikritiske ekskurs III« konfronteres agrarprogrammet af
1890 og dé revolutionæres kritik af det med Friedrich Engels’ lidt senere
artikel om bondespørgsmålet i Tyskland og Frankrig, som i virkeligheden
var en kommentar til den da løbende diskussion i de to lande. Engels’
behandling af problemet berørte ikke direkte danske forhold, men pga.
problemets »universalitet« har artiklen alligevel betydning. Engels af
holdt sig naturligvis fra konkrete forslag, men fastslog generelt at man
med hensyn til bønderne ikke behøvede at følge den kapitalistiske øko
nomis standpunkt. Hovedsynspunktet var dog her som i alle andre sam
menhænge, at det gjaldt om at forberede den revolutionære magtoverta
gelse dvs. forbinde den daglige kamp med endemålet (s. 155).
I en note (185 s. 178) fastslår Lahme, at arbejderbevægelsen var en
international bevægelse, og at det danske agrarprogram - selv om der for
tiden ikke kan påvises en direkte indflydelse - meget vel kan have haft
betydning som inspirationskilde for andre programmer. I det tyske So
cialdemokratis diskussion om landarbejderspørgsmålet er indflydelsen
imidlertid påviselig. Det var specielt i de sydtyske stater (Bayern) hvor
klassemodsætningerne ikke var så udprægede og på det punkt mindede
om danske forhold, at den danske diskussion fik betydning. Det fremme
des af den omstændighed, at den bayerske partiformand, Vollmar, var
svensk gift og forstod dansk. De danske overvejelser indgik i Vollmars
forslag til et tysk program, men forslaget blev afvist på kongressen i
Breslau 1895, og det tyske parti formulerede ikke siden et agrarprogram
- og de fleste andre partier fulgte dette eksempel, dog med to undtagel
ser: det danske parti og bolschevikkerne. Agrardiskussionen var den
eneste omfattende teoretiske debat i Socialdemokratiet før 1914 (s. 165).
Den satte en stopper for marxismens videre udbredelse og fordybelse,
idet den afgjorde forholdet mellem teori og praksis ensidigt til fordel for
praksis. Gustav Bang så dette problem - og beklagede det, ændre det
kunne han åbenbart ikke.
Landagitationen er temaet for det næste store afsnit. Den begyndte
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allerede tidligt, men først i 1880erne havde partiet overskud nok til for
alvor at give sig i kast med opgaven. I modsætning til de tidlige 1870ere
kunne paritet nu bygge på alliancen med Venstre, dvs. der opstod ikke et
umiddelbart politisk modsætningsforhold til bønderne. Tværtimod bevir
kede alliancen, at de to partier kunne samarbejde om det umiddelbare
mål at få styrtet Estrup - det fik også betydning i nogle af de større
arbejdskonflikter i byerne. Socialdemokratiets formål var at få valgt så
mange folketingsmedlemmer som muligt for ad lovgivningens vej at for
bedre også landarbejdernes stilling. På denne måde kunne partiet så igen
sikre sin indflydelse blandt dem. Samtidig opbyggedes agitationsudvalg
og -distrikter for at sikre en kontinuerlig påvirkning af landarbejderne.
Dette arbejde kronedes stort set med held, selv om det ikke direkte
genspejledes i valgtallene.
I denne landagitation var især organisationerne uden for København
vigtige. Agitationen var meget omfattende og foregik permanent - den
blev også jævnligt diskuteret på kongresserne og fik således stor betyd
ning for partiets videre udviklng. Det skyldtes bl.a. landagitationens ind
hold: den var som regel moderat, tog stærkt hensyn til adressaternes
uvidenhed om socialismens mål og vendte sig således faktisk mod bevæ
gelsens socialistiske indhold. Her viser det sig, at reformismen så virkelig
blev partiets politik på længere sigt. Partiet kunne ikke forbinde sin
dagsaktuelle politik med de langsigtede mål. Det belægger Lahme ud
førligt ved en nøje analyse af partiets mundtlige (refereret i aviserne) og
skriftlige agitation. De umiddelbare resultater i form af folketingsmanda
ter vundet i landdistrikter viste sig dog først efter århundredskiftet. Land
agitationen var forudsætningen for Socialdemokratiets forvandling fra et
proletarisk byarbejderparti til et »folkeparti« (s. 237, 332).
Socialdemokratiets bestræbelser for at organisere landarbejderne
stødte imidlertid på forskellige problemer. Partiet forsøgte at løse dem
organisationspolitisk: landarbejderne skulle organiseres i politiske fore
ninger og ikke på faglig basis. I byerne havde det i sin tid vist sig at være
nødvendigt at skille den faglige bevægelse ud af den politiske. Det skulle
ikke være nødvendigt at være socialdemokrat for at blive faglig organise
ret (fagbevægelsen tabte dermed dog ikke sin karakter af klasseorganisa
tion). Denne model viste sig at være uegnet på landet: det var umuligt at
opbygge faglige organisationer for tyende og landarbejdere (først under
1. verdenskrig lykkedes det at få organiseret et stabilt landarbejderfor
bund - smig. hertil nu artiklerne af Henning Grelle og Hanne Damsholt i
Årbog for arbejderbevægelsens historie 12, der behandler udviklingen
efter år 1900, mens Lahme kun trækker nogle linier op til 1920. De
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direkte resultater af landagitationen kommer åbenbart først meget sene
re, først i 1919 var en anselig del (30%) af de mandlige landarbejdere
fagligt organiserede). Derfor blev der udarbejdet en ny form: politiske
foreninger organiseret under partiet, der til en vis grad kunne varetage
faglige opgaver. Arbejderne i landindustrierne blev dog i stigende grad
fra 1890ernes anden halvdel organiseret i Arbejdsmandsforbundet. Det
medførte lange og indviklede diskussioner i partiet, hvilket understrege
des af forsøget på at opbygge konkurrerende organisationer. Det var
Fernando Linderberg, der i 1890erne forsøgte at opbygge et »gult« for
bund. Det mislykkedes dog, men medførte bl.a. fornyede konflikter mel
lem P. Knudsen og Jens Jensen hhv. mellem partiet og fagbevægelsen
(Lahme er dog af den opfattelse, at denne konflikt var den første). Den
socialdemokratiske bevægelse ville naturligvis ikke tolerere, at dele af
arbejderklassen skulle organiseres på et andet grundlag; det der var
grundlaget for diskussionen i bevægelsen var, hvordan denne splittelse
bedst kunne overvindes. Det er betegnende for bevægelsens organisatori
ske fleksibilitet, hvordan denne konflikt om landarbejdernes tilhørsfor
hold løstes.
Lahme undersøger også de organisationspolitiske resultater af bevæ
gelsens langvarige forsøg på at organisere landarbejderne. Han når frem
til, at ca. 25% af partiets medlemmer ved århundredskiftet var landarbej
dere, et helt enestående tal i europæisk sammenhæng.
Socialdemokratiets mål med landarbejderagitationen var som nævnt,
at få valgt så mange rigsdagsmedlemmer som muligt. Disse skulle så ved
hjælp af lovgivningen forbedre bl.a. landarbejdernes stilling, fordi det
ikke kunne lade sig gøre ved hjælp af faglige organisationer. Lahme
analyserer derfor partiets stilling til loven om »Tilvejebringelse af jord
lodder for landarbejdere«. Socialdemokratiet havde fremsat et langt me
re vidtgående forslag, som det henviste til i alle diskussioner i rigsdagen.
Men trods forbehold stemte det for den endelige lov, som blev betragtet
som det første skridt på vejen. Faktisk viste loven sig at være en forringel
se af landarbejdernes forhold, men dette er ikke så relevant her. Væsent
lig er her ifølge Lahme Socialdemokratiets opfattelse af »de små skridts
vej«. Det er essensen af den reformistiske ideologi og er kendetegnende
for den socialdemokratiske bevægelse fra århundredskiftet: partiets poli
tik var ikke et brud med det eksisterende samfund, men forbedringer
indenfor det kapitalistiske systems rammer. Det kan aflæses af lovens
videre skæbne: den blev forlænget flere gange indtil 1919 og Socialdemo
kratiet fik efterhånden realiseret sit agrarprogram. Agrarreformlovgivningen var gennemført, og det havde ikke været muligt uden partiets
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intensive og dygtige arbejde, men det var og blev en reform indenfor
systemets rammer.
Lahme har analyseret det danske Socialdemokratis teori og praksis på et
enkelt men centralt område. Det har også i europæisk sammenhæng vist
sig at agrarspørgsmålets behandling var en milepæl for mange arbejder
partiers vej bort fra marxismen. Det danske parti var her åbenbart ingen
undtagelse. Et andet resultat af undersøgelsen er analysen af det danske
programs betydning for den internationale arbejderbevægelse. Afgøren
de forekommer mig dog kortlægningen af den egentlige agitation: bevæ
gelsens mange initiativer over for landbobefolkningen, agitationens ind
hold og dens konsekvenser af teoretisk-politisk og organisatorisk art her
under fremhævelsen af provinsorganisationernes rolle. Det er nyt, og det
giver et meget bedre grundlag for at vurdere bevægelsen generelt i forrige
århundrede og dermed også i de efterfølgende årtier. Sammenkædningen
af den teorihistoriske udvikling med bevægelsens praksis - og den vægt
der lægges på det sidste - er vellykket og peger frem.
Imidlertid er der problemer i forbindelse med forskellige af Lahmes
vurderinger. De koncentrerer sig om 1) hans forståelse af marxismen, 2)
vurderingen af arbejderpartiets muligheder i perioden dvs. om spørgsmå
let hvad revolutionær politik er, 3) forståelsen af arbejderbevægelsen
som proces og 4) landarbejderspørgsmålets betydning for det danske
Socialdemokrati. Derudover er der en række enkeltspørgsmål, som i det
mindste er diskutable, men dog ikke har afgørende betydning for afhand
lingen som helhed. Hertil hører f.eks. den urimeligt hårde polemik mod
Henning Grelles afhandling »Socialdemokratiet i det danske landbrugs
samfund 1871-ca. 1903« (f.eks. s. 15, 192, 234, 334, 339 især anmærknin
gerne). En sådan polemik (der dog har en forudsætning, smig. Meddelel
ser om forskning i arbejderbevægelsens historie 10/1978 s. 50ff) er næppe
fremmende for den videnskabelige diskussion - ydermere forekommer
den punktvis forfejlet: Grelle har anvendt trykte kilder (Socialistiske
Blade 1-4/1894), som Lahme beklager ikke at have kunnet finde. I denne
sammenhæng kan også nævnes Lahmes nedvurdering af den københavn
ske organisation over for provinsorganisationerne: det er ikke tilfældigt,
at arbejderbevægelsen indtil nu hovedsageligt er blevet undersøgt
Københavnscentreret: København var bevægelsens centrum, i perioden
var som regel over 50% af medlemmerne bosat der, de fleste rigsdagsmedlemmer valgtes der osv. - provinsorganisationernes betydning var
simpelthen ikke så stor. Det er korrekt og vigtigt, at Lahme her har
fremhævet provinsorganisationernes - og især Århus’ - betydning og i
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denne sammenhæng faktisk har hævet dem op på samme niveau som
København. Men i de fleste andre sammenhænge er den københavnske
organisation den afgørende i denne periode.
Diskutabel er endvidere hans vurdering af landarbejdernes andel i
partiets medlemstal. Han vurderer den til ca. 25% omkring århundred
skiftet - Per Boje har kritiseret talmaterialet i sin opposition (se Årbog
for arbejderbevægelsens historie 12, 1982) og kommer til det resultat, at
tallet kun er på ca. 1/3 af det af Lahme hævdede. Henning Grelles vurde
ringer forekommer at være mere realistiske. Talmaterialet er i sig selv
måske ikke så afgørende, og som nævnt kommer gennembruddet på
landet da også først omkring 1920; det forekommer ejheller så vigtigt, om
der var organiseret 6.000 eller 2.000 af de ialt 200.000 landarbejdere.
Men Lahme bygger på det store medlemskab i partiet: partiets sociologi
ske grundlag var blevet forandret, og det medførte, at partiets teori måtte
få et nyt indhold. Landarbejdernes voksende betydning i partiet er for
ham en af de væsentlige årsager for partiets overgang til reformismen.
Hans argumentation er på dette grundlag svækket - hans andet udgangs
punkt, at den moderate agitation over for landarbejderne efterhånden
undergravede partiets socialistiske målsætning holder dog stadigvæk.
Det må endvidere undersøges, i hvilket omfang tidligere landarbejdere
blev organiseret i byerne. Det har ikke kunnet gøres her, og det er vel
også tvivlsomt, om man kan finde pålideligt materiale. Men det må for
modes, at en stor del af de tidligere landarbejdere har kunnet integreres i
den faglige og politiske bevægelse i byerne pga. landagitationen. Det er
måske i denne sammenhæng, landagitationens største betydning ligger
(Flemming Mikkelsen forbereder en artikel om byarbejdernes rekrutte
ring - den udkommer i løbet af 1983 i USA).
Der er dog næppe nogen tvivl om, at der sker noget i Socialdemokra
tiet omkring århundredskiftet også sociologisk. I »Pelle Erobreren« har
Martin Andersen Nexø beskrevet nogle eksempler på partiets tenden
tielle borgerliggørelse ved nye medlemmer. Men udviklingen var meget
modsætningsfyldt, og selv om Lahme henviser til modsætningerne, giver
han dem desværre en éndimensional årsagsforklaring: at partiets ledelse
omkring P. Knudsen samtidig er »agrarreformistisk« og introducerer
marxismen udgør den specielle danske afart af reformismen. Denne ten
dens hos Lahme blokerer for en virkelig forståelse af partiets teoretiske
udvikling. Modsætninger som fandtes i datidens Socialdemokrati bliver
ophævet i en tilsyneladende forklaring og ikke analyseret, som det de
var: udtryk for forskellige tendenser i samme parti.
Denne mangelfulde forståelse af arbejderbevægelsens teoretiske ud-

700

Gerd Callesen

vikling som en proces betyder, at han opfatter bevægelsen statisk. Den
har hele tiden været reformistisk med variationer. Eksemplet er her po
stulatet om P. Knudsens manglende anerkendelse af arbejderpartiets
revolutionære opgaver (s. 80). Det gøres ikke klart, hvad arbejderpar
tiets revolutionære opgaver var under de givne omstændigheder, og hvor
P. Knudsen afveg fra dem. Det diskuteres intetsteds, hvad revolutionær
politik var i Danmark i sidste trediedel af forrige århundrede. Ganske
vist defineres ved hjælp af Engels ganske korrekt, hvad der under ingen
omstændigheder var revolutionært. Men det bidrager kun i ringe omfang
til en konkret-historisk analyse af den danske bevægelses situation.
Spørgsmålet om hvad, der var revolutionær henholdsvis reformistisk po
litik, besvares altså ikke, det slås kun fast, at Socialdemokratiet ikke
anerkendte de revolutionære opgaver og dermed var reformistisk. Ud fra
denne præmis opbygger han logisk sin vurdering af partiets teoretiske
udvikling: en oprindelig præmarxistisk-lassalleansk tradition blev i
1880erne delvis erstattet med den marxistiske teori, men under indtryk af
resterne af lassalleansk tradition blev via agrarspørgsmålet de marxistiske
bestanddele af partiets teoretiske forståelse tømt for indhold.
Marxismen er åbenbart for ham en abstrakt teori. Et eksempel på
dette er hans afvisning af dele af programrevisionen i 1890 som en tilnær
melse til marxismen: fjernelsen af den »ene reaktionære masse« forstås
udelukkende som en tilpasning til den politiske realitet. Det var det
selvfølgelig også, men det er netop det, der er et væsentligt kendetegn for
et marxistisk parti: at det forstår at lære af virkeligheden og fjerne postu
later fra sit program. Marxismen er en vejledning i revolutionær praksis.
Problemet var at finde frem til en dialektik mellem reform og revolution
- reform og revolution er ikke absolutte modsætninger - for at overvinde
den lange revolutionsløse tid.
Det fører frem til det sidste punkt: landarbejderspørgsmålets betyd
ning for Socialdemokratiet og dets udvikling. Den var utvivlsom stor og
har givetvis haft sin andel i partiets udvikling til »folkeparti«. Men
spørgsmålet var ikke så afgørende, som det bliver gjort til i denne af
handling. Man må holde fast ved, at bevægelsens største resultater blev
opnået i organiseringen af byarbejderne; omkring århundredskiftet var
henved 50% af dem organiseret. Også det var i international sammenlig
ning enestående. Ud fra denne position fremsatte bevægelsen - ved Jens
Jensen - forslag til international organisering på faglig basis, for at arbej
derklassen kunne gå i offensiven igen. Også på politisk grundlag for
søgtes en mere aktiv internationalisme gennemført, hvilket kan ses af
lovforslaget om militærpolitikken i 1908/09. Det fremsattes efter Interna-
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tionales kongres i Stuttgart i 1907 og var et forsøg på at realisere en af de
der vedtagne resolutioner (tilsvarende forsøgtes resolutionen om kvinde
valgretten virkeliggjort via folketinget). Lovforslaget fremsendtes i øvrigt
til udtalelse til de andre arbejderpartier. Parti- og fagbevægelse forsøgte
altså at udarbejde en forpligtende internationalistisk politik. De andre
tendenser i bevægelsen havde på dette tidspunkt endnu betydelig kraft.
Agrarspørgsmålet kan altså ikke stå alene ved vurderingen af bevægel
sens udvikling, og det er ærgerligt, at Lahme ikke afslutningsvis i højere
grad har forsøgt at vurdere sine resultater i sammenhæng med allerede
foreliggende undersøgelser.
Det er uden tvivl et vigtigt »Beitrag zum Verständnis der dänischen
Sozialdemokratie«, som her foreligger. Det fører videre på en del punk
ter, og også hvor man i væsentlige ting må være uenig, er disse dog
»Ausgangshypothesen« for en videre diskussion (s. 386). Endvidere rej
ser afhandlingen mange spørgsmål, hvis besvarelse er centrale for forstå
elsen ikke kun af arbejderbevægelsen, men også for samfundets udvik
ling som helhed.

Almuen og de »fornemte«
/ denne udvidede anmeldelse af Hørup i breve og digte ved Kar
sten Thorborg (Udgiverselskabet for Danmarks nyeste Historie,
Akademisk Forlag, 1981), kredser dr.phil. Troels Fink Viggo
Hørup ind som den venstre pol i det 19. århundredes sidste tredje
del, hvor Estrup var den højre. Begge ønskede de at skærpe mod
sætningerne.

Dette er ikke i egentlig forstand en anmeldelse, men et resultat af de
overvejelser, det nye af Karsten Thorborg udgivne stof til belysning af
Hørups person har givet anledning til.
Viggo Hørup er en af de store og spændende skikkelser i det 19.
århundredes historie. Han udfordrer stadig sine læsere med en journali
stik, der adskiller sig fra næsten alt andet fra den tid ved stadig at være
vårfrisk; og alt hvad der kan fremskaffes til at belyse hans personlighed er
af interesse.
Mange har i tidens løb beskæftiget sig med Hørup, og det har været
svært for dem at trænge ind til hans væsens kerne. Han var meget tilbage
holdende om sine private forhold. For dem, der ønsker at forstå ham
bedre, er den ugave af breve og digte, som er samlet og udgivet af
Karsten Thorborg, af stor værdi. Udgaven er omhyggeligt kommenteret,
og små tidsoversigter letter tilegnelsen. Samtidig har Thorborg skrevet en
afhandling om ungdomsårene indtil 1873 (Historisk Tidsskrift bd. 80).
Man kan med forventning se frem til flere afhandlinger i fortsættelse
heraf.
Blandt de gengivne breve vil den altdominerende interesse samle sig
om den korrespondance, Hørup havde med sin kusine Henriette Steen.
Hørup var i 1868 blevet gift med en anden kusine, den nogle år ældre
Emma f.Holmsted. Hun var en af de første uddannede lærerinder i Dan
mark. To børn blev født i ægteskabet. I 1872 blev Hørup forelsket i den
anden kusine, Henriette Steen; der udviklede sig mellem dem et kærlig
hedsforhold, som kom til at vare til hendes død i 1894. De breve, der er
vekslet mellem disse to, er meget private, men Hørups dimension er så
stor, at det føles forsvarligt, at brevene er blevet udgivet. Henriette Steen
er bogens spændende og midtsamlende skikkelse.
Men her er det ikke privatlivet, der skal drages i forgrunden; derimod
skal der gøres et forsøg på at uddrage af det nye stof, hvad der kan kaste
lys over Hørup som offentlig personlighed.
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Mange, der har skrevet om Hørup, har taget udgangspunkt i nogle
artikler fra 1881 »De nationalliberale og dannelsen«. Artiklen bygger på
personlige oplevelser fra dengang, Hørup som 11-års dreng kom ind fra
landet for at gå i skole i København: »... i reglen var det embedsmænds
og købstadfolks børn, altså for så vidt »vore egne«, der søgte ind i de
nationalliberale skoler. Og kom der ved et træf en dreng fra landsbyen,
så havde skolen nyhedens og højhedens overvældende magt og dannelsen
sin altfortærende evne til at suge ham op og bringe ham til at forsvinde.
Men send en fattig dreng derind med racens fjendskab i sit hjerte, med en
stolt og ensom bevidsthed om at være mellem fremmede, mellem hjem
mets og vennernes fjender. Lad ham erobre dannelsens midler uden at
blive erobret deraf, og når han har lært at stå sig og holde de andre
standen, vil han gå ud af denne skole med et stort mod på krigen og rustet
til at føre den«.
Dette centrale udsagn er nu blevet suppleret gennem et brev, som
Hørup i juni 1873 sendte til Henriette Steen. Man får her baggrunden for
hans had til de nationalliberale trukket endnu skarpere op: »thi en prole
tar er jeg, tro det kun, og jeg hader Højre fra barndommen af, men siden
er det vokset med mig. Måske kommer jeg dem ikke i petroleum, når du
ikke kan lide det, men havde jeg dem så sandt på en balkon, svarer jeg
ikke for, at jeg spurgte rakket, om de ville have dem døde eller levende.
Ja, fra barndommen af, for Jens og Peer og Ole og hvad vi allesammen
hed, vi rutschede ikke blot i slæde ned over bakkerne og legede so i hul,
men mangt et alvorsord blev talt imod »de fornemte« og den lykke, de
uretfærdigt svælgede i på de simples bekostning; det var lange tider ét
stort emne at holde krigsråd om: at drengene fra bønderbyerne skulle
drage til Frederiksværk og banke de fornem te drenge dér, og når så disse
købstaddrenge kom i besøg hos bonden, vor nabo, så rygtedes det straks
mellem byens drenge, og sagnet gik vide om de nye og forunderlige lege,
de havde bragt med sig. Men vi proletarer stod udenfor og kiggede ind
over havegærdet efter herligheden: det svælg, der ligger de dannede og os
andre imellem, er umådeligt, og proletariatet bygger det hver dag med
sky og fjendsk mistænksomhed. Med de præmisser kom jeg ind her i
skolen, pludselig mellem 30 fjender, en indianer ville forstå det. Husch,
hvor jeg tog i, det gjaldt de simples ære imod de fremmede, fine, fjender
ne. Det var en rigtig karakteristik af situationen, hvormed et asen af en
lærer hilste det første avancement: »Fy skam jer drenge, vil I lade jer
lumpe af en bonde«, ja, lumpe af en bonde; en indianer ville forstå det og
måske en jøde. Siden den tid har krigen været stående mellem mig og
hele den race«.
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Videre fortæller Hørup, efter at det var kommet til slagsmål på lege
pladsen: »jeg var en meget venneløs dreng, og dertil plaget af utålelig
hjemvé, som i flere år gjorde Lyngby landevej til min stadige spadsere
tur; det var jo den vej, der førte hjemad«, og han fortsatte: »mere lurvet
dreng har aldrig trasket afsted i bundløse sko, om vinteren uden over
frakke, end jeg, når jeg smøg mig hjem gennem smågaderne aldeles
sikker på, at alle folk foragtede mig, fordi jeg ingen overfrakke havde på;
venligt så jeg ikke på de fine drenge; mit bedste ræsonnement var: du er
dog en dux, og du skal lumpe dem.
Derhjemme var jeg endnu mere ensom end i skolen, kolde hjerter,
uden sympati og forståelse; en mindre ømskindet stolthed end min havde
dog hver dag forstået, at han var proletar, der fik sin føde hos gode
mennesker for halv betaling. Men hvilken rasende udvikling, hvilken
pludselig omvæltning i alle tanker og forestillinger, hvilken bitter livsan
skuelse, bygget i et par måneder til at vare for livet. Og så var jeg blød
som voks, så kælen som en lille pige, med en sugende længsel efter
kærlighed, som jeg betroede månen, stjernerne og træerne i Kongens
have.
Da jeg kom hjem i ferien, stod Peer, Jens og Ole og kiggede over
havegærdet; jeg hørte nu til de fornemte, og de sagde »han« til mig, når
jeg talte med dem. Det var til at blive gal over, jeg som i mine krigeriske
drømme så tit havde ført dem sejrrigt gennem hovedstadens gader, jeg
som havde talt så begejstrede ord til dem, mens vi drog frem ad Lyngby
vejen, og som på Nørrebro havde leveret slag, der ganske svarede til
kampen mellem Condé og Turenne. Det var ellers Peer, Jens og Ole, der
stemte imod mig ved sidste valg (Frederiksværk sept. 1872), men nu
bliver jeg ikke gal over det«. Denne følelse af at være proletar havde
næppe nogen reel baggrund, men følelsen var ikke desto mindre dybt
forankret.
Hvis man i kort begreb skal opstille paradokset i Hørups politiske
gerning, kan det udtrykkes således, at han ville hævne den tilsidesættelse,
som Peer og Ole og Jens havde været udsat for af de »fornemte«; han
ville lære de fornemte at kende indefra for at ødelægge dem. Men ved at
tilegne sig de »fornemte«s dannelse blev Viggo fremmed for Peer og Jens
og Ole. Han ville rejse den danske landalmue til selvbevidsthed. Men i
det hjemlige Torpmagle ved Arresø var der ingen repræsentanter for
landalmuens egentlige modstandere, godsejerne. Dem havde Hørup ikke
så meget imod, de var rationelt tænkende som han selv; han så problemet
mere som et dannelsesproblem end som en social konflikt, derfor det
fortsatte felttog mod de nationalliberale.

Almuen og de »fomemte«

705

I sin kamp for at hæve landalmuen fik han konkurrence fra de grundt
vigianere, som han foragtede næsten lige så meget som hovedmodstan
derne. Han forstod ikke Grundtvigs ideer. På langt sigt blev hans indsats
i virkeligheden at flytte dannelsens skel fra de nationalliberale til det
moderne gennembruds mænd. Han endte derfor langt fra sit udgangs
punkt. I kampen mod de nationalliberale vandt han ret hurtigt en overle
gen sejr; deres dannelseshovmod blev brudt. Men det kunne Peer og Ole
og Jens stort set være ret ligeglade med. I bred forstand sluttede den
danske bondestand op om andre førere, ikke mindst om Christen Berg og
Frede Bojsen.
Da Estrup kom til magten, modtog Hørup ham til at begynde med
forholdsvis venligt. Han forstod ikke, hvilken risiko en godsejerregering
betød. I slutningen af 1880’erne forsøgte Hørup ligefrem at nærme sig
Estrup på et rent agrar-protektionistisk grundlag.
Hørup havde nu engang stirret sig blind på de nationalliberale, og han
blev hængende i gamle forestillinger. I oktober 1882 holdt han et fore
drag i det nystiftede Studentersamfund. En af Venstres akademiske til
hængere V. Pingel skrev til Georg Brandes om foredraget: det var ånd
fuldt og vittigt, som man kunne vente. »Han talte om det glædelige i den
store kamp mellem by og land, den naturlige udjævningsproces mellem
bønder og borgere. Han mente, at nu var vi omtrent nået til det punkt, da
vædskerne i de to samkvemshavende kar var kommet i ligevægt. Bønder
ne havde nu tilkæmpet sig byboernes respekt, og de specielle Hoved
stads-venstrer: det socialistiske og det litterære, ville snart finde deres
plads inden for det store landlige Venstres ramme. Hans betragtninger
forekom mig forresten at være noget vel abstrakte, idealistiske og optimi
stiske. Således ville han slet ikke tillægge modsætningen mellem gårdmænd og husmænd nogen betydning«(Georg og Edv. Brandes Brevveks
ling bd. 3, s. 359).
Et yderligere vidnesbyrd om Hørups generelle opfattelse har man i et
stykke, Hørup skrev i 1884. Han gav her et udsyn over den politik, der
var ført, siden han fra 1872 var begyndt at tage del i det politiske liv.
Redegørelsen blev ikke trykt, før den i 1902 kom som indledning til
samlingen »Viggo Hørup i skrift og tale« 1-3.
Tankegangen fra de ovenfor citerede breve er her fortsat. Han forkla
rer her, hvorledes han, uden at nævne dem, kæmpede for Peer, Ole og
Jens: »Det var en lavere race, der skulle op mod en højere, en uafhæn
gighedskrig, hvor fordringen om ligeberettigelse stredes med følelsen af
mangel på jævnbyrdighed. Det mægtige parti (dvs. de nationalliberale)
måtte gøres til et gammelt, skrøbeligt og brøstfældigt parti«. Dette var
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sådan set en forholdsvis let opgave, for det nationalliberale parti var
vitterlig gammelt og brøstfældigt, men i 1884 havde Hørup mærkelig nok
ikke blik for, at et nyt, ungt og kampberedt Højre var ved at organisere
sig. Ved årsskiftet i 1882-83 havde dette organisationarbejde taget fart.
Højre i landsting og folketing, godsejere og nationalliberale sluttede sig
sammen og fik en udbygget vælgerorganisation, langt mere effektiv end
den, det splittede Venstre rådede over.
Man kan roligt hævde, at Hørup havde ringe analytisk begavelse; han
var frem for alt agitator, med evne til at forenkle og udhamre de enkle
skarpe sætninger.
Valgmåden: flertalsvalg i enkeltmandskredse var til stor ulempe for
højrepartiet; derfor kom den egentlige styrke ikke til udtryk på valgdage
ne, ej heller i 1884, da Venstre vandt en overvældende sejr i mandater.
København syntes gået i skred. Men valget gav højreagitationen ny kraft:
Estrup blev nu Højres høvding. I fællesskab satte han og partiet Køben
havns landbefæstning øverst på programmet, selv om den måtte gennem
trumfes ved provisoriske finanslove.
Hørup havde gjort, hvad han kunne, for at forhindre moderate kræfter
i folketing og landsting i at forhandle Estrup væk. Han ville konfronta
tion men kun i kampen om den offentlige mening. Ikke-partiparlamentariske handlinger ville han ikke anbefale. Sammen med Berg radikalisere
de han en stor del af venstrevælgerne og satte derved skræk i de lokale
venstre-folketingsmænd. Det lykkedes Berg og Hørup at skærpe modsæt
ningerne, men det lykkedes ikke at få fremtvunget »et ministerium båret
af en ny offentlig mening«, som han formulerede det i 1884.
Dertil var tiden ikke moden, og dertil savnede Hørup dybere indsigt i,
hvad der virkelig rørte sig i folket. Hørup forstod som nævnt ikke
Grundtvigs indsats og betydning og eftervirkningerne deraf. Selv havde
han indgående studeret Søren Kierkegaard og havde været tiltalt af den
nes absolutte krav. Grundtvigs lære var for Hørup nærmest en udvandet
nationalliberalisme.
På sin Jyllandsfærd i 1878 havde han ellers fået en chance for at møde
grundtvigianerne. I et brev til Henriette Steen 25. juli 1878 gav han en
levende beskrivelse: »Kæreste du - jeg har fri i dag, sidder og driver i en
ærkegrundtvigiansk præstegård en milsvej fra Hjørring, drikker mælk og
ryger tobak og snakker blødt. Om en times tid vil huset og haven blive
smækfuld af indbudte trofaste, så kommer det an på, hvordan man klarer
sig. Stillingen er den, at jeg lader mig forkæle og gøre kur til; alle disse
hjertemennesker har en oprigtig tilbøjelighed til at gøre noget hjerteligt
ud af mig, og hvorfor skulle det ikke lykkes for dem?«
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På dette retoriske spørgsmål kan man roligt svare negativt. Det lykke
des ikke. Hørup forstod ikke det grundtvigske frisind, fordi han stirrede
sig blind på den måde, grundtvigianerne forvaltede, hvad man kan kalde
kulturarven. I 1884 skrev Hørup »Grundtvigianerne er som »åndsmagt«
det første halve århundredes fantastiske kultur lavet til for menigmand;
den er som politik nationalliberalismen omsat til folkebrug. I det øjeblik,
vi skulle bruge bonderealismen, fristede vi den komiske vanskæbne, at
samme realisme forvandlede sig til idealisme. Pumpende efter sund sans
og rent materielle interesser fik vi spandene fulde af den gamle, fantasti
ske kulturs spildevand ... Heldigvis havde nationalliberalismen tabt ev
nen til at skønne sit eget, ellers ville den have sagt: dette er vort altsam
men, kom i vore arme o! poesi, o! eventyr, o! nationalitet, o! landsoldat,
o! alle hjertets og åndens dunkle rørelser. Men nationalliberalismen var
ingenting længere-, bare fin, og grundtvigianismen var simpel. Over den
ne åndfulde modsætning mellem fint og simpelt dannedes et fjendskab,
som vil holde, indtil nationalliberalismen taber sin sidste stolthed og gør
sig gemen med halvdannelsen ... Grundtvigianismens simple folk er del
vis også venstrepolitikens simple folk. De har ligeberettigelsen fælles, de
er ens om den sociale revolution. I de grundtvigske menigheder kæmper
bondenaturen en sejg kamp mod den seminaristisk-præstelige civilisa
tion. Skiftevis sejrer bonderealismen og den demokratiske politik, skifte
vis igen højskoleidealismen og den nationalliberale æstetik. Jeg har lem
pelig søgt at hjælpe det demokratiske element til overmagten. Jeg har
arbejdet sammen med dem uden at snakke dem efter munden. Grundtvi
gianismen er så meget af en jargon, at det at vænne dem af med jargonen
næsten er at omvende dem .. Militarismen er de grundtvigske bønders
skillevej. På dette punkt vil det blive afgjort, om vi skal have en ny
nationalliberalisme eller et demokrati ... Da det viste sig, at militarismen
var så stærk, at end ikke ministeriet Estrup kunne holde den nede, da der
i 1880 under selve det provisoriske ministerium vedtoges hær- og sølove,
der forøgede budgettet med en million årlig, var der ikke længere tid til at
tøve. Jeg kastede de »vandrende lirekasser« ud i Århus den 17. januar
1882 og forfulgte sagen med artikler i »Morgenbladet« og taler i folketin
get 29. marts 1883 »Hvad kan det nytte«.
Denne redegørelse er citeret så udførligt, fordi den kan belyse Hørups
begrænsning. Han forstod ikke, at det grundtvigske bondedemokrati re
præsenterede et frisind og en rummelighed, der gik langt ud over, hvad
han forstod ved demokratiet. Edvard Brandes var aldrig blevet valgt på
Langeland uden grundtvigianernes frisind, ikke mindst som det kom til
udtryk på højskolerne. Disse skolers betydning forstod Hørup slet ikke.
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Nok byggede højskolerne på det gamle kulturgrundlag, men de havde
en funktion, som blev af største betydning for Ole, Peer og Jens og især
deres børn. Højskolerne myndiggjorde en hel generation, gjorde unge
bønderkarle til selvbevidste og engagerede borgere. Devisen var ikke
som hos Hørup, at en lavere race skulle op mod en højere, men at der
skulle være»lige værdighed i borg og hytte«, og at »få skulle have for
meget og færre for lidt«. Den følelse af mindreværd, som prægede den
danske almuebefolkning i hele det 19. århundrede, blev snarere overvun
det gennem højskolen end gennem Hørups politiske agitation. Hørup
kunne harcellere over hjertets og åndens dunkle rørelser, men Ole, Jens
og Peer og igen engang især deres børn kunne ikke nøjes med »rent
materielle interesser«. De havde også brug for idealer ud over det rent
rationelt begrundede. Ole, Peer og Jens kunne være ret ligeglade med,
om den københavnske intelligens svingede fra de nationalliberale til det
moderne gennembruds mænd. Man kan undre sig over, at Hørups had til
de nationalliberale var så stort, at han ikke kunne finde frem til et fast
fællesskab med den grundtvigske bevægelse, så meget mere som delingen
mellem højre-grundtvigianere og venstre-grundtvigianere allerede var
fuldbyrdet i løbet af 1870’erne. For Hørup var grundtvigianerne identiske
med det »moderate« Venstre. Indtil 1883 havde han sammen med Berg
bekæmpet de moderate, og 1883 kom det til et brud mellem dem. En
artikel, som Edvard Brandes i 1883 havde skrevet i »Morgenbladet« til
Grundtvigs 100-årsdag, var en medvirkende årsag dertil, men bruddet
mellem Berg og Hørup havde derudover mange årsager, der iblandt også
forsvaret. Berg var en varm forsvarsven, men af forsvar uden fæstninger.
Op til og efter bruddet med Berg kunne Hørup nu rette skytset mod det,
han kaldte »militarismen«. Her begyndte hans selvstændige indsats i
dansk politik. Det er hans holdning til »militarismen«, der huskes, og
som lagde grunden til den senere radikale forsvarspolitik. »Militarisme«
var et glimrende udtryk til brug i en agitation, men vanskeligt at analyse
re. Hørup nævner hær- og søværnslovene i 1880 som vendepunkt, men
det var love, der bestemt ikke var særlig militaristiske; Hørup havde selv i
1880 sammen med Berg været parat til at vedtage en hærlov af omtrent
samme karakter. Derimod var befæstningen udtryk for »militarisme«,
men i kampen mod Københavns befæstning kunne hele Venstre samles;
det blev ikke en skillevej for de grundtvigske bønder, som han troede.
Her var der ingen særstilling for Hørup.
Valget til folketinget i 1884 betød som nævnt Venstres hidtil største
succes: København, der hidtil havde været en højborg for Højre, blev
halvvejs vundet for Venstre i samarbejde med socialdemokraterne. Det
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var et resultat, der ganske særlig kunne glæde Hørup, der dermed fik en
gunstig situation for det nye blad Politiken, som han sammen med Ed
vard Brandes begyndte at udgive i efteråret 1884.
Men Hørup og andre venstreledere overdrev sejrens betydning. Som
nævnt gav valgmåden i høj grad udslaget. Små flertal kunne blive af
gørende i de enkelte kredse. Højre var ikke knust, tværtimod, modsæt
ningerne blev tilspidset. I 1885 blæste Estrup og Højre på folketingets
flertal, og en provisorisk finanslov blev resultatet. Hørup havde gjort,
hvad han kunne, for at puste til ilden. Men da provisoriet var en kends
gerning, stod han lige så hjælpeløs og rådvild som andre venstreledere.
Han ønskede ikke, at de mange rifler skulle bruges, og han var imod at
lade harmen udløses i skattenægtelse. Tålmodig afventen var hans devi
se. I videre forstand var Hørup kørt fast. I løbet af et par år drog han så
konsekvensen, ændrede taktik, idet han søgte forlig med den Estrup,
som han havde bekæmpet så voldsomt. Det var samtidig et forsøg på at
splitte Højre: han ville samarbejde med den agrare fløj og acceptere
Estrup som regeringsleder. Men bag den taktiske signalforandring var
der konsekvens i holdningen over for det moderate Venstre. Det ville
han stadig holde afstand til. De moderate venstremænd var mere bestem
te i kampen mod Estrup, og de så stadig en mulighed i et samarbejde med
det moderate Højre. I artikeludgaven »Hørup i skrift og tale« finder man
kun sparsomme spor af denne fase i Hørups politik, da han søgte forlig
med Estrup og »bekæmpede margarinen«. Denne fase i hans politiske liv
er ret indgående behandlet i en artikel af Jørgen Holst-Jensen om
»Smørkrigen« (Jyske Samlinger, 5.rk., bd.7, 1946).
Smørkrigen betød agrarprotektionisme af reneste vand. Det var ikke
Oles, Peers og Jens’ interesser, der her blev varetaget, men storlandbru
gets, specielt godsejernes. I Thorborgs brevsamling er der kun få elemen
ter, der oplyser denne »sammenrotning« mod de økonomisk svage i sam
fundet. Et brev fra den moderate venstrepolitiker Frede Bojsen i 1887
vidner om et forsøg på at finde et fælles forligsprogram. Men da Bojsen
havde nævnt den gamle nationalliberale politiker A.F. Krieger som mulig
samarbejdspartner, så Hørup rødt: det kunne han slet ikke tænke sig.
Det stred mod den faste linje i hans politik, kampen mod de nationallibe
rale og deres delvise arvtagere, de moderate grundtvigianere. Et forlig
med Estrup skulle være uden om De moderate.
Forhandlingerne med Estrup endte i foråret 1888, uden at der var
opnået enighed. Hørup havde i denne periode et samarbejde med grev
Holstein-Ledreborg, der tidligere havde hørt til de moderate. I 1890
sagde grev Holstein skuffet farvel til folketinget, og den tvivl, der i årene
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1886-88 var sået i offentligheden ved Hørups politiske krumspring, gav
sig i 1892 det udslag, at Hørup ikke blev genvalgt i Køgekredsen, som
han havde repræsenteret siden 1876. Det var en bitter stund. Valget i
1892 var en sejr for det moderate Venstre, der nu fik styrke til at gå i
samarbejde med de moderate højrekræfter om en reformpolitik, hvis
yderste konsekvens det skulle være at få Estrup fjernet. Dette skete efter
forliget i 1894.
Hørup havde hurtigt glemt det lille mellemspil om smørkrigen og for
ligsforhandlingerne, og han døbte de moderate politikere »sammensmel
tere«. Med dyb indignation forfulgte han »sammensmelterne« og det
»rådne« forlig. Men nu var han uden for praktisk politik; han blev på en
måde sekundant for det nyopdukkende politiske talent J.C. Christensen,
der uden at kompromittere sig drog alle fordele af forliget. Hvad Hørup
og de andre venstreledere ikke havde magtet, lykkedes for Bergs arvta
ger J.C. Christensen: et stort, stærkt venstreparti dominerede fra 1895
folketinget. Hørups egen politiske rolle var udspillet med valget i 1892.
Men for den offentlige mening fik Politiken en stor og afgørende betyd
ning. Mildnet og modnet kunne Hørup i sine senere år i glimrende artik
ler vurdere den udvikling, han havde været med i.
I denne periode, hvor han gled ud af praktisk politik, havde han store
personlige sorger. Hans søn Svend blev som ganske ung ramt af en uhel
bredelig sindssygdom. Den brød ud, da Hørup i vinteren 1889-90 sad i
fængsel for en artikel, som han for øvrigt ikke selv havde skrevet. Om
sønnens skæbne skrev han i et brev: »... Denne snigende væmmelige
ulykke kryber jeg for, den gør mig modfalden og bange. At de spærrer
mig inde, synes jeg er rimeligt nok; det er jo krig, og det gør mig ikke
mere end bag på min hånd - løjer og langkål - men hvorfor skæbnen skal
slå sig sammen med disse spidsborgere ... om at falde mig i ryggen med
denne afskyelige trussel, det ved jeg ikke, nej det ved jeg ikke«
(7.12.1889).
Synet på begrebet skæbne uddybede han i et brev fra samme tid til
Henriette Steen. Foranledningen var et manuskript til et skuespil, som
Henriette Steen havde sendt ham til bedømmelse. Han skrev her: »Alle
vi, som ikke tror på guder, tror desto mere på skæbnen. Jeg har altid
troet på en hemmelig balance, en slags retfærdighed bagved tingene, at
intet er gratis, men at livet kræver sin betaling kontant. Derfor tager jeg
mod ondt og godt med et vist jævnsind, fordi det gode koster noget, og
det onde betaler noget, og derfor bliver jeg kun urolig,. når regningen
forvirres, når der er svig i balancen, åger og blodsugeri. Egentlig tror jeg
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det måske ikke, men jeg lever på det« (21.12.1889). Nærmere kommer
man nok ikke til hans livsanskuelse.
De følgende år gav flere hårde skæbneslag. 2. januar 1894 døde Hen
riette Steen. Det fremgår af brevene mellem dem, hvad de betød for
hinanden. Men antallet af breve er så begrænset, at der ikke kan etable
res en sammenhængende opfattelse. Det er derfor af stor værdi, at Kar
sten Thorborg i udgivelsen også har medtaget nogle erindringsblade,
skrevet af en nær kollega og veninde til Henriette Steen, den naturhisto
riske forfatterinde Birgitte Møller. Disse blade giver en forbindende
tekst til de mange tilfældige pluk, som brevene mellem Henriette Steen
og Hørup udgør.
En yderligere vanskelighed ved arbejdet med brevene ligger i det for
hold, at de ofte er kryptiske. Hendes breve forekommer mig væsentlig
bedre skrevet end Hørups. Hos ham ligesom falder billederne over hin
anden. Vrangsiden af deres forhold har Hørup forsøgt at skildre i novel
leform; også dette er taget med. Stykket har han kaldt »Pæglekroen«. To
elskende, der må holde deres kærlighed hemmelig, opholder sig i en kro
på Amager. De opdager, at en fælles bekendt også er på kroen, men han
er beruset og drager afsted, uden at det er kommet til genkendelse.
Når man på grundlag af breve, og hvad der ellers er kendt om Hørups
journalistiske og politiske indsats, skal gøre regnebrættet op, står Hørup
som den venstre pol i det 19. århundredes sidste tredjedel, mens Estrup
står som den højre. Hørup ville en ny social rangfordeling, Estrup ville
med næb og kløer bevare den gamle. Estrup bekæmpede fra højre de
moderate kræfter der ville forlig efter 1866-grundlovens ånd; Hørup be
kæmpede dem fra venstre. Begge ønskede de at skærpe modsætningerne,
Estrup fordi en moderat reformpolitik var den største risiko for den
gamle magtfordeling, Hørup fordi han arbejdede for demokratiets totale
sejr. For ham var reformpolitik underordnet i forhold til det at radikalise
re befolkningen. Radikaliseringen lykkedes, men andre høstede frugter
ne. Hørup havde begyndt sit felttog for at hævne Jens og Peer og Ole på
de nationalliberale; han forstod ikke, at også grundtvigianerne ville kom
me de tre bondedrenge til hjælp. For Hørup var og blev grundtvigianerne
en modstander på linje med de nationalliberale, og i sit egentlige mål i
forhold til landalmuen blev Hørup agterudsejlet af grundtvigianerne,
men i København slog han de nationalliberale, vandt mange af deres
direkte efterkommere og gjorde dem til demokrater.
Det var vel Hørups største indsats at vinde København for demokra
tiet. I denne kamp sejrede den lille dreng fra Torpmagle, men det var
kun en del af det, han ville.
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/ denne udvidede anmeldelse behandler dr.phil. Jens E. Olesen
Poul Enemarks bog »Kriseår 1448-1451. En epoke i nordisk
unionshistorie«. (Akademisk Forlag, 1981).

I udforskningen af Kalmarunionens historie har svenske og til dels norske
forskere generelt været de ledende, mens man fra dansk side hovedsage
lig har nøjedes med at anerkende resultaterne af broderlandenes forsk
ning. Savnet af større danske unionshistoriske undersøgelser har
medført, at danske synsvinkler i nogen grad er blevet forbigået, hvilket
har hindret et mere indgående kendskab til det politiske magtspil og dets
indflydelsesgrupper i perioden. Disse forhold rådes der bod på i disse år.
I 1979 udkom på foranledning af Nordisk Ministerråd Poul Enemarks
»Fra Kalmarbrev til Stockholms blodbad. Den nordiske trestatsunions
epoke 1397-1521«, som leverede en forskningsoversigt over den omfat
tende litteratur til den unionspolitiske udvikling. I 1980 udkom A.E.
Christensen »Kalmarunionen og nordisk politik 1319-1439«, Kai Hørbys
afsnit om tiden 1340-1523 i Gyldendals Danmarkshistorie bind II og Jens
E. Olesen »Rigsråd - Kongemagt - Union 1434-1449«. I marts 1982
udkom P. Enemarks bog »Kriseår 1448-1451. En epoke i nordisk unions
historie«, som belyser de første år af Kristian I’s regeringstid og i højere
grad end tidligere sætter adelshistorien i centrum af de politiske begiven
heder.
Hovedbegivenhederne i perioden 1448-1451 skal indledningsvis kort rid
ses op. I begyndelsen af januar 1448 døde kong Kristoffer af Bayern uden
at efterlade sig livsarvinger i ægteskabet med dronning Dorothea af
Brandenburg. Kongens død fik de største følger for de tre riger, og inden
sommeren var omme, havde svenskerne valgt Karl Knutsson (Bonde) og
danskerne Kristian I af Oldenborg til konge, hvorefter begge konger
søgte at komme i besiddelse af Norge. Gotland var fra starten et væsent
ligt stridspunkt mellem rigerne. Karl Knutsson lod en hær angribe den
gamle Erik af Pommern på Gotland, og mod slutningen af 1448 kontrol
lerede denne alene Visborg slot. Erik af Pommern tog kontakt med
Kristian I i Danmark, og i forsommeren 1449 kom Visborg på danske
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hænder. I juli måned samme år blev en våbenstilstandsaftale indgået med
de svenske hærledere på Gotland, som inkluderede Norge og fastsatte et
forhandlingsmøde det følgende år om øens tilhørsforhold. I slutningen af
1449 drog Karl Knutsson trods Kristians valg til norsk konge i Marstrand
i juni til Norge efter opfordring fra sine norske tilhængere og lod sig
krone til norsk konge i Trondheim af ærkebisp Aslak Bolt. Samtidig
søgte han at vinde riget militært. Karls militære fremgang blev dog stand
set, og på unionsmødet i Halmstad i maj 1450 anerkendte de befuldmæg
tigede svenske råder Kristians ret til Norges trone. Fredspolitikken trådte
i baggrunden efter mødet i Avaskår i sommeren 1451, og i det følgende år
brød krigen ud mellem Danmark-Norge og Sverige.
Gyldenstjernernes magtstilling
I de første kapitler afviser P. Enemark med rette, at nationale særopfat
telser var fremherskende i Danmark og i Sverige efter kong Kristoffers
død. Der var tværtimod i begge riger ønske om fælles forhandlinger i
tronspørgsmålet, hvorfor det må være væsentligt at søge at udrede de
overvejelser, der gik forud for Karl Knutssons og Kristian I’s valg, samt
undersøge de politiske problemstillinger og partigrupper, som var frem
herskende i rigerne.
Savnet af en oplagt fyrstelig tronkandidat gav, som der klarlægges,
indenlandske kandidater en mulighed for at komme i betragtning ved
kongevalget, og i det udaterede unionsforslag fra ca. 1436 åbnes der
udsigt til lodtrækning mellem de tre riger af egne opstillede indenlandsk
fødte kandidater. Det er rimeligt, at Oxenstiernerne har villet søge at
opstille en kandidat fra deres egen slægtsgruppe for den valgforsamling,
som i Stockholm i maj måned skulle udpege tronkandidater til fællesmø
det i Halmstad med danskere og nordmænd. I Norge var Sigurd Jonsson
(og jarlen af Orkney-øerne) på tale, og for Danmarks vedkommende
omtaler en tradition i Gyldenstjerneslægten Knud Henrikssøn som tron
kandidat, hvad der af P. Enemark er taget til indtægt for, at Gyldenstjer
nerne var stemt for et nordisk kongevalg blandt indenlandsk fødte tron
kandidater efter unionsforslagets forskrifter (s. 23f). Synspunktet er vig
tigt, og Gyldenstjernernes fremtrædende stilling under kong Kristoffer
med 4 rådspladser (Erik Nielssøn, sønnen Niels Erikssøn, bisp Gert Pederssøn af Børglum, Henrik Knudssøn) styrker unægtelig opfattelsen af,
at slægten har indtaget en selvstændig stilling til tronspørgsmålet overfor
blandt andet slægterne Rosenkrantz og Thott. Det er imidlertid et
spørgsmål, om Knud Henrikssøns kandidatur reelt har været bragt på
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bane1. Forfatteren udviser naturligt forsigtighed, men kan ikke ganske
slippe tanken om Knud Henrikssøn som dansk tronkandidat.
En årsag til at tildele Gyldenstjernerne en betydningsfuld politisk rol
le, er som fremhævet af forfatteren tillige slægtens forbindelser til den
svenske højaristokrat Karl Knutsson, som i slutningen af 1430’erne havde
ført an i kampen mod Erik af Pommern i kravet om konstitutionelle
indrømmelser. Forståelsen mellem slægterne Gyldenstjerne-Bonde var
kommet i stand i 1446, hvor Erik Erikssøn som bekendt ægtede Kristina
Karlsdatter. Forbindelsen, der var affødt af fælles godsinteresser i Est
land, havde skudt interessen for det østlige Baltikum mere i forgrunden,
og måtte derigennem have betingelser for at øve væsentlig indflydelse på
unionspolitikken fremover.
Fremhævelsen af Gyldenstjernernes magtstilling i 1448 og i de foregå
ende år er vigtig, men har medført, at bl.a. Otto Nielssøn (Rosenkrantz)
og Oluf Axelssøn (Thott) og andre rigsråder er skubbet i baggrunden.
Når Enemark i bestræbelserne på at dokumentere Erik Nielssøns frem
trædende position i kong Kristoffers sidste leveår antager, at Hr. Anders
Nielssøn i et dokument fra København 1447 5/7 skulle være en fejlskrift
for Erik Nielssøn (s. 71-72), kan dette således ikke være rigtigt. Der er
tale om rigsråden Anders Nielssøn (Jernskæg), som tidligere havde spil
let en vigtig rolle i forhandlingerne med Erik af Pommern2. Det er tillige
antaget, at Otto Nielssøn og Oluf Axelssøn må have fratrådt deres rigs
embeder som henholdsvis hofmester og marsk ved kong Kristoffers død3.
Denne opfattelse lader sig ikke opretholde4. Tværtimod støtter bl.a. ud
nævnelsen af Eggert Frille til »Rigens Kammermester« i foråret 1448
behovet for en varetagelse af regeringsforretninger under Interimsregeringen. Der turde derfor ikke være grund til at underkende de øvrige
1. Adelstraditionen i Scriptores Rerum Danicarum Medii Ævi VII s 241. - Hans Svaning,
som er kilden for A. Huitfeldt, fortæller, at der ikke kunne blive tale om en forbindelse
mellem den pågældende unavngivne ridder, eftersom der fra slægtens side ikke kunne
fremvises en ægte stamtavle med kgl. forfædre (Kgl. Bibi. GI. kgl. Saml. 2444 4° bl 1920)
2. Danske Samlinger 1 (1865-66) s 169-72. J.E. Olesen: Rigsråd - Kongemagt - Union
1434-1449 (1980) s 360 jfr henvisninger s 590 for Anders Nielssøn.
3. Enemark s 72, 106, 133, 151, 272 note 22, 285 note 32.
4. Dokumentet som omtaler Otto N og Oluf A uden embedstitler er trykt i Repertorium
Diplomaticum Regni Danici Mediævalis Bd III (1401-50) nr 7795 efter en afskrift i
Eggert Frilles brevbog, hvad der kan forklare de manglende titler. Den stralsundiske
krønike omtaler Oluf A som marsk i 1448 (Scriptores Rerum Suecicarum Medii Ævi
(eit SRS) III s 297). 1448 18/8 omtaler Otto N sig som »hovemeister des Rykes tho
Dennemerken« (Bronnen tot de Geschiedenis van den Oostzeehandel (ed. H A Poelman 1917) 1:2 nr 1915).
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ledende slægter fra kong Kristoffers tid (Rosenkrantz, Thott, Frille og
Rønnow) ved skildringen af rigsrådets stillingtagen til tronspørgsmålet i
foråret 1448. Der savnes nogle overvejelser over de nævnte slægters ind
stilling til Gyldenstjernernes »plan«.
Dronning Dorotheas morgengavekrav
1 Sverige måtte udsigten til en styrkelse af Karl Knutssons position p.g.a.
konstellationen Gyldenstjerne-Bonde som fremhævet af Enemark få
Oxenstiernerne til at søge at opstille en tronkandidat fra slægtens egne
rækker. Der vides desværre intet om, hvem man konkret har tænkt på.
Som et modtræk mod Karl Knutssons intentioner var Erik af Pommern
en nærliggende mulighed, og Oxenstiernerne synes som påpeget af Kjell
Kumlien og uddybet af Enemark (s. 75) at have haft Norge og Gotland i
tankerne. Unionsvalget synes at være blevet udskudt på et rådsmøde i
København i pinsen, og årsagen hertil finder Enemark i en totalt ændret
situation i Danmark, foranlediget af det danske rigsråds henvendelse til
hertug Adolf senest i maj måned. Grunden til at man i Danmark forlod
tanken om et unionelt kongevalg blandt indenrigske kandidater opfattes
som begrundet i hensynet til slægten Hohenzollern og Dorotheas mor
gengavekrav (s. 76-79).
Den store vægt på morgengavekravet rammer centralt, men forekom
mer ikke anmelderen at give en udtømmende forklaring på rigsrådets
politik. Det er sandsynligvis rigtigt, at der på mødet ved midten af maj i
København, hvor svenske og norske råder skulle møde frem, må være
indløbet efterretninger, som har fremskyndet tilslutningen til et valg af en
udenlandsk fyrste til konge. Nu vides det imidlertid ikke, hvornår Doro
thea tidligst har været i kontakt med sine slægtninge, og først 1448 7/7 ses
2 af markgrev Hans’ råder at opholde sig i København for at indhente
oplysninger om Dorotheas morgengave5. Der turde derfor også være
grund til at formode, at det på rådsmødet har været frygten for Erik af
Pommern, hvis kandidatur var fremført i Sverige (og også senere var
fremme i Norge), som har forstærket behovet for at opstille en fyrstelig
modkandidat ved det kommende valgmøde6.
Såfremt det er korrekt at tildele frygten for Erik af Pommern og udsig
ten til Gotlands overgang til Sverige en større rolle i overvejelserne i
5. Urkundenbuch der Stadt Lübeck VIII nr 519.
6. E. Lönnroth: Sverige och Kalmarunionen 1397-1457 (1934) s 258-9. K. Kumlien: Karl
Knutssons politiska verksamhet 1434-1448 (1953) s 254-5. G. Lögdberg: De nordiska
konungarna och tyska Orden 1441-1457 (1935) s 106ff. R. Bergström i Sv. Hist.
Tidsskr. 1936 s 131-2 og 1959 s 401-07.
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rigsrådet, bliver henvendelsen til hertug Adolf og tilbudet til ham om at
blive dansk konge mere forståeligt. Enemark er tilbøjelig til at tvivle på,
om man i rådet virkelig seriøst har tilbudt hertugen kronen (s. 4,78).
Andre undersøgelsers påvisning af en forståelse mellem Adolf og kong
Kristoffer fra 1440, og hertugens inddragelse 1446 ved forhandlingerne
med Erik af Pommern om Gotland samt hans slægtsskab med det gi.
danske kongehus gør imidlertid opfordringen fra et rigsrådsflertal rime
lig. Hertugens tronkandidatur ville på samme tid tilgodese unionen og
forbindelserne til hertugdømmet og hansestæder samt fortsætte den af
stukne linie fra kong Kristoffers tid7.
Godtages det, modsat P. Enemarks opfattelse, at hertug Adolf har været
overvejet som dansk tronkandidat, kan hensynet til dronning Dorotheas
morgengavekrav for en tid ikke at have været det vigtigste. I lighed med
Gyldenstjernernes »plan« har tronspørgsmålet haft førsteprioritet i rigs
rådets flertal. Gyldenstjernerne kunne iøvrigt få besvær med at sikre en
effektiv løsning af morgengavespørgsmålet. Blev det f.eks. på unions
valgmødet afvist at vælge en udenlandsk fyrste til konge og i stedet søge
en indenlandsk eller flere indenlandske konger valgt, ville morgengave
problemet netop ikke blive løst, hvis Sigurd Jonsson og/eller Karl Knuts
son blev foretrukket. Kun en valgt unionskonges ægteskab med Doro
thea ville kunne hindre en udbetaling af de 45.000 gylden, som Kristoffer
af Bayerns morgengavebrev foreskrev hende fra de 3 nordiske riger.
Ved hertug Adolfs afslag kom grev Kristian af Oldenborgs kandidatur
frem i forreste række. Et valg af Kristian havde den fordel, at han ved at
være villig til at ægte Dorothea sparede ikke kun Danmark, men alle
rigerne for den store affindelsessum, som morgengavebrevet tildelte hen
de. Det forekommer anmelderen, at der ved diskussionen om Dorotheas
morgengavekrav kunne have været skelnet skarpere mellem rigsrådets og
slægten Hohenzollerns planer. Dette ville ikke rokke ved forfatterens
dokumentation af bestræbelserne i Danmark på at lancere en ny fyrstelig
unionskonge, men snarere styrke denne opfattelses rigtighed. Kong Kri
stoffer havde således ikke kun udstedt et nordisk morgengavebrev på
15.000 gylden fra hvert af de 3 nordiske riger, men tillige et separat
bayrisk morgengavebrev på 15.000 gylden og lokaliteter i Oberpfaltz8.
Allerede i september 1445 havde Dorothea imidlertid overladt faderen
markgrev Hans af Brandenburg de bayriske morgengavegodser, så længe
7. J.E. Olesen (1980) op. cit. s 382-3 jfr 136ff, 216, 348-9.
8. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München. Pergament 1445 21/9: Oberpfaltz nr 835 jfr
836. J.E. Olesen (1980) op. cit. s 310-11.
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hun var uden livsarvinger9. For markgrev Hans har det i 1448 været af
betydning at forsikre sig om datterens nordiske morgengave.
Mens planerne om grev Kristians unionskongevalg tog fastere form,
pointerer P. Enemark med rette (s. 77), at Dorotheas ægteskab med en
fremtidig nordisk unionskonge ikke forekom markgrev Hans af Branden
burg umiddelbart indlysende. Denne søgte at tilvejebringe et passende
fyrsteligt ægteskab for sin datter, og mod slutningen af 1448 og begyndel
sen af 1449 havde markgrev Hans som bekendt planer om et ægteskab
mellem Dorothea og kong Kazimir af Polen. Det er imidlertid ikke nævnt
i bogen, at der i slægten Hohenzollern forinden var diskuteret et muligt
giftermål mellem Dorothea og hertug Albrekt af Østrig, broder til den
tysk-romerske konge Frederik III. Denne for så vidt sensationelle oplys
ning dokumenteres af et papirbrev i det danske rigsarkiv, udstedt af
markgrev Hans fra Plassenburg 1448 23/8 til broderen markgrev Albrekt.
Det fremgår heraf, at Albrekt med beløbet på 15.000 gylden fra hvert af
rigerne Danmark, Sverige og Norge samt 15.000 gylden i Bayern for
lokaliteter i landet. Dorothea havde imidlertid givet ham de 15.000 gyl
den og lokaliteterne i Bayern, hvis hun døde uden livsarvinger. Såfremt
der imidlertid kom en forståelse i stand mellem Albrekt af Østrig og
Dorothea, erklærede markgrev Hans sig rede til at lade datterens gave
indgå som medgift. Sluttelig meddelte han, at han ville* diskutere sagen
grundigt med broderen, når de mødtes Set. Bilgen (= Birgitten) dag i
Bayersdorf10. Der blev intet ud af Hohenzollernes giftermålsplaner, og i
oktober 1449 ægtede Kristian I Dorothea, hvilket må have haft markgrev
Hans’ billigelse (s. 107).
Eftersom det således forekommer sandsynligt, at det ikke kun har
været dronning Dorotheas morgengavekrav, som medførte den ændrede
danske politik i maj 1448, kunne forfatteren være gået nøjere ind på
konsekvenserne af Gyldenstjernernes »plan«. På grund af det danske
rigsråds store andel i unionspolitikkens udformning under Erik af Pom
mern og Kristoffer af Bayern synes Gyldenstjernernes konstitutionelle
politik om et muligt valg blandt indenlandske tronkandidater om en fæl
les konge eller flere konger således ikke i tilstrækkelig grad at have taget
hensyn til traditionelle danske interesser i rigsrådet om at dominere tre9. Staatsarchiv Bamberg. To pergamentdokumenter 1445 26/9: A 160, L. 552 nr 200-201.
10. Rigsarkivet. Ny kron. Saml. nr 3664. - Dokumentet købt 1918 af en tysk antikvar og
fundet 1933 blandt rigsarkivar K. Erslevs efterladenskaber. Dokumentet vil blive søgt
publiceret sammen med Kristoffer af Bayerns (og dronning Dorotheas ) tyske breve
1440-1448.
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statsunionen. Savnet af en oplagt dansk tronkandidat har ifølge anmelde
rens opfattelse ikke budt på større chancer mod bl.a. den tidligere norske
drost Sigurd Jonsson, som tilmed var af gi. kongeslægt, og den tidligere
marsk og rigsforstander Karl Knutsson i Sverige, som man i Danmark i
erindring om hændelserne i 1430’erne ikke kan have været ubekendt med
ville blive søgt lanceret som tronkandidater på det fælles valgmøde. Til
nærmelsen mellem Sverige og Norge i 1441 ved Lødøse- og Kalmartraktaterne11 har ikke givet Danmark mulighed for ubetinget at placere sin
kandidat på unionstronen. Siden Gyldenstjernerne med sikkerhed ikke
var blandt dem, som støttede et valg af grev Kristian (Enemark s. 106),
må det have været klart for slægten, at Karl Knutsson ville stå meget
stærkt ved det fælles kongevalg. Forbindelsen mellem GyldenstjerneBonde fra 1446 om en mere aktiv politik i Baltikum (som dog ikke havde
fået de store følger) peger efter anmelderens opfattelse derfor snarere på
Karl Knutsson som Gyldenstjernernes og især Tiim-Langtind-liniens
spidskandidat på det planlagte fælles unionsmøde fremfor traditionen om
Knud Henrikssøn. Karl Knutssons tendentiøse udsagn til højmesteren i
august 1448 om at danskerne skulle have været hos ham 2 gange, og at
han endelig den tredie gang havde accepteret at blive deres konge, er
indlysende en propagandaløgn for at .vinde den tyske Orden12. Dette
forhindrer imidlertid ikke, at Karl Knutsson kan have forstørret reelle
kontakter til Gyldenstjernerne til at omfatte danskerne i almindelighed.
Karl synes netop som også godtgjort af Enemark (s. 82) at have frem
skyndet sit svenske kongevalg på grundlag af efterretninger fra Gyldenst
jernerne om det danske rigsråds kontakt med hertug Adolf og grev Kri
stian.
I det danske rigsråds flertal var der ligesom hos Gyldenstjernerne af
gjort modstand mod Erik af Pommern (Enemark s. 13). Et valg af Karl i
Sverige og flere konger i unionen har dog efter anmelderens mening
heller ikke været en acceptabel løsning på tronspørgsmålet for rigsrådet,
idet der i så fald kunne frygtes for en forøgelse af Gyldenstjernes og
Karl Knutssons magtstilling, som ikke tilgodeså traditionelle danske
unionsinteresser. Et valg af Kristian til unionskonge ville ikke blot vare
tage hensynet til unionen mellem de 3 riger og til Dorotheas morgengave
krav, men tillige åbne mulighed for at bevare dansk indflydelse på
unionspolitikkens udformning (inkl. Gotland) og udbygge de stadig tæt
11. J.E. Olesen (1980) op. cit. s. 164ff, 197-8.
12. Rigsarkivet. Kønigsbergske Registranter 16 s 1359-60 (Højmesteren til markgrev Hans
1448 1/9).
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tere forbindelser til hertugdømmet og til de vendiske hansestæder. Fra et
dansk rigsrådssynspunkt (især slægterne Rosenkrantz og Thott) har Kri
stian af Oldenborg været langt at foretrække fremfor udsigten til en magtog valgkamp blandt indenlandske tronkandidater, som kunne resultere
ikke blot i flere konger med tilknytning til Gyldenstjerne-Bonde, men
måske også føre til en restitution af Erik af Pommern. Anmelderen må
bekende sig til den opfattelse, at hidtidig dansk unionspolitik ikke for
nægtede sig i valget af Kristian I.
Kristian Vs tilhængere
Som kong Kristians oprindelige støtter i Danmark har P. Enemark med
rette udpeget Otto Nielssøn og Oluf Axelssøn, hvis slægter styrkede
deres position ved Kristians valg. Flere nye råder blev udnævnt som følge
af deres støtte til Kristian (s. 133ff). Blandt kongens første tilhængere
kunne kammermesteren Eggert Frille og Claus Rønnow dog også have
fortjent en større plads. Når Claus Rønnow ikke er omtalt af Enemark
blandt Kristians allerførste støtter skyldes det, at Claus Rønnow er opfat
tet som tilhørende Gyldenstjernernes kreds (s. 135, 150-51). - Intet tyder
imidlertid på, at Claus Rønnow har støttet Gyldenstjernernes politik.
Under Kristoffer af Bayern havde han befæstet sin position som rigsråd
og høvedsmand på Nyborg slot, og ved kongens bryllup i 1445 varetog
han embedet som kongens skænk. Claus Rønnows udnævnelse til rigs
marsk i 1449 efter Oluf Axelssøns overtagelse af Visborg, og hans senere
stadige støtte til kong Kristian tilkender ham en selvstændig stilling under
kongevalget i 144813. I højere grad end påpeget af Enemark kan der være
grund til at nuancere slægtsopdelingen i rigsrådet i 1448 på baggrund af
de ledende slægter i kong Kristoffers kongetid. Med slægterne Rosen
kranz, Thott, Frille og Rønnows støtte til Kristian af Oldenborgs kandi
datur har denne i rigsrådssammenhæng haft et godt udgangspunkt14.
I en undersøgelse af Kristians tidligste rigsrådsstyre har forfatteren
godtgjort (s. 138ff), at der var en betydelig slagside til de østdanske
provinser, men også Sjælland var talstærkt repræsenteret i rigsrådet. For
Jyllands vedkommende var repræsentationen urimelig fåtallig i disse år
sammenholdt med repræsentationen fra cle øvrige landsdele, og Kristian
synes umiddelbart kun at have kunnet påregne rådighed over få jyske
slotslen. Slægten Gyldenstjerne var en magtfaktor i Jylland af betydning i
13. J.E. Olesen (1980) op. cit. s. 122, 256, 302, 320.
14. Jfr. J.E. Olesen (1980) op. cit. s 380ff, 395f og Unionskrige og Stændersamfund 14501481 s. 4ff, 26L
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kraft af omfattende godser og slotslen. Når det antages, at Erik Erikssøn
(Gyldenstjerne) har besiddet Riberhus i 1448 (s. 143), turde dette imid
lertid være tvivlsomt. Erik Erikssøns ægteskab 1446 med Kristina Karls
datter og bosættelse i Sverige taler imod at tillægge ham dansk høveds
mandskab. I 1453 og 1454 var hofmesteren Otto Nielssøns brødre Ludvig
og Timme Nielssøn høvedsmænd på henholdsvis Riberhus og Koldinghus, en position de måske modsat Enemarks opfattelse kan have erhver
vet af kong Kristoffer af Bayern. Rosenkrantzernes og hermed kong
Kristians magtstilling i Jylland i 1448 kan således have været større, end
kilderne tillader indsigt i15.
Gyldenstjernerne hørte klart ikke til dem, der havde ønsket Kristian til
konge, og de træffes heller ikke i kongens omgivelser i den første tid efter
hans overtagelse af regeringen. Først i juli 1449 før Gotlandsfelttoget
accepterede den yngre generation af Tiim-linien Kristian I. Derimod
synes forståelsen mellem kong Kristian og Henrik Knudssøn ifølge Ene
mark først at være gennemført i oktober 1449 ved kongens kroningsfest.
Omtalen af Otto Nielssøn uden hofmestertitel i traktaten fra Gotland
1449 31/7, hvor Niels og Peder Erikssøn opregnes, er Enemark tilbøjelig
til at tolke som et udtryk for, at Niels Erikssøn må have stillet betingelser
for at genindtræde i regeringsarbejdet. Da Otto Nielssøn, som nævnes
som hofmester i breve af 1449 22/4-18/7, ikke tillægges hofmestertitel i et
officielt dokument fra den 3. november samme år medbeseglet af Henrik
Knudssøn, opfattes Otto Nielssøn som fratrådt fra hofmesterembedet (s.
150-51). Anmelderen føler sig ikke overbevist om rigtigheden heraf, bl.a.
fordi Otto Nielssøn 1450 19/4 atter nævnes som hofmester (s. 158). Ved
kong Kristians udstedelse af et pantebrev 1451 25/6 til Henrik Knudssøn
bevidnedes dokumentet af Otto Nielssøn og Claus Rønnow, og de omta
les begge uden deres embedstitler (s. 159). - Det lader sig derimod ikke
bestride, at en magtkamp mellem Rosenkrantzer og Gyldenstjerner lader
sig ane i disse å r16.
Karl Knutssons svenske kongevalg
I Sverige synes striden mellem Oxenstiernerne og Karl Knutsson nær15. J.E. Olesen (1980) op. cit. s 457-8 jfr 258, 394. Til tordel tor Timme Nielssøns tidlige
overtagelse af Koldinghus kan tale et dokument fra Kolding 1449 1/5 (K. Barner:
Familien Rosenkrantz’ Historie I (1874), Diplomatarium nr 77). Ifølge en sen efterret
ning skal Ludvig Nielssøn have haft Riberhus 1450 (Enemark s 156 jfr E. Pontoppidan:
Den danske Atlas V:2 s 654 og K. Barner op. cit. s 178).
16. jfr J.E. Olesen (1980) op. cit. s. 257-61,264-5 og Unionskrige og Stændersamfund 14501481 s. 4f, 41f, 83.
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mest at have drejet sig om rigsforstanderposten, som skulle sikre Karls
opstilling ved et unionskongevalg, hvilket Oxenstiernerne har villet for
hindre for enhver pris. Klart og overbevisende er der argumenteret for,
at Karls valg den 20. juni må være sket på grundlag af efterretninger fra
Danmark om en fyrstelig tronkandidat, hvilket udgjorde en fare for Karls
egne muligheder. Når Oxenstiernerne ikke ville gå med til et nyt rigsfor
standervalg, og man intet kunne få at vide om unionsudsigterne, har Karl
presset sit valg igennem med støtte i landslovens udsagn om svensk kon
gevalg. I en mønstergyldig undersøgelse af Karls politiske opbakning (s.
86ff) er der argumenteret for, at den store tilslutning blandt rigsråder og
udenrådsadelige skal ses i lyset af agitationen mod trusselen fra Erik af
Pommerns kandidatur, hvilket let lod sig kæde sammen med planen om
et militært opgør om Gotland med forbillede i togtet i 1446. Karl kan
endvidere ikke være gået til kongevalg på et politisk program, der har
indebåret strid med Danmark.
Der kan, som Enemark klarlægger, ikke være tvivl om, at agitationen
mod Erik af Pommern og løfter til råder og udenrådsadelige om ridder
slag og forleninger har styrket Karls position betydeligt i alle kredse og
skabt samling om hans person. Det synes imidlertid anmelderen et
spørgsmål, om ikke Karl Knutsson i sin valgpropaganda har berørt for
holdet mellem Sverige og Danmark mere indgående, end det lader sig
udlæse af Karls senere forsvarsskrifter. Karl kan netop ikke have været
uden blik for, at der ligesom i 1439-40 trods partiuoverensstemmelser har
været stemning for en indfødt konge som den bedste løsning på
tronspørgsmålet; Karl udnyttede med behændighed dette forhold ved at
kræve et kongevalg efter landslovens udsagn17.
Til støtte for den her fremlagte opfattelse, at Karls valg ikke kun skal
anskues som resultat af en intern magtkamp med Oxenstiernerne og
p.g.a.frygten for Erik af Pommern, men at der reelt har været agiteret
kraftigt imod danskerne og deres hidtidige holdning indenfor unionen,
kan anføres den samtidige optegnelse i Strängnäs-kalendariet efter omta
len af Karls valg og kroning: »men hvilken skade Sverige og dets indbyg
gere havde lidt ved en udenlandsk konge og et fremmed regimente, kan
ingen måle. Gud bevare os, så udenlandske fyrster aldrig mere skulle

17. Om stemningen i Sverige for en indenlandsk født konge 1438-40, se Sverges Traktater
med främmande magter (cit ST) III nr 476, Diplomatarium Norvegicum (cit DN) V nr
680. SRS I s 156, II s 167-8. M. von Platen: Tvistefrågor i svensk litteraturforskning
(1966) s 13-6, 21. Karl Knutssons bestræbelser på at blive konge i denne periode er
dokumenteret af H. Schück: Rikets brev och register (1976) s 260ff.
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herske over os svenskere«18. Indskriften på Mora sten om valget af Karl
Knutsson, »miles natione svecus«, ligger på linie herm ed19.
Strängnäs-kalendariets udsagn er desværre en af de få kilder til belys
ning af stemningen i 144820. Den svenske selvhævdelse og patriotisme
havde imidlertid længe været i vækst. Nils Ragvaldssons tale i Basel i 1434
om goterne danner et højdepunkt i den lærde patriotisme, og i Kristoffer
af Bayerns landslov fra 1442 fik göticismen et prægnant udtryk21.
Erkendes det, at Karl Knutsson har kunnet spille på patriotiske strenge
og et iboende ønske hos mange om en indfødt konge som den bedste
løsning, kan det tydeliggøre Karls bestræbelser på at blive konge i 1448
og vise, at hans magtstilling har været stærkere end den opportunistiske
rolle Enemark tildeler ham. Det kan nævnes, at Karl allerede den 10. juli
benytter et segl med et færdigkomponeret rigsvåben, som ifølge H. Seitz
må have været vel forberedt22. Ærkebisp Jöns Bengtsson (Oxenstierna)
var endvidere beslægtet med Karl og således i byrd ligestillet med Karl23.
Konklusionen må blive, at Karl Knutsson har stået usædvanlig stærkt i
1448. Hensynet til Erik af Pommern og Gotland har som vist af Enemark
afgjort spillet en tungtvejende rolle, men også frygten for fortsat dansk
dominans og præsentation af en ny udenlandsk fyrste turde have spillet
en ikke uvæsentlig rolle i forhandlingerne.
Striden om Gotland og Norge
Foruden nyt om adelsgrupper i Sverige i 1448 bringer P. Enemark flere
nytolkninger for de efterfølgende års ofte vanskeligt forståelige hændel
ser. Det påpeges med rette, at de svenske hærlederes traktat med Erik af
Pommern 1449 22/12 ikke er blevet forstået rigtigt. Erik af Pommern
opnåede våbenhvile, men uden at miste sin diplomatiske frihed. Der var
ikke tale om forræderi fra Eriks side ved overladelse af Visborg til dan
skerne ved påsketid 1449. For Erik var Gotland et politisk aktiv, som han
klart forstod at vurdere.
18. G. Paulsson: Studier i »Strängnäsmartyrologiet.« Trykt i Historia och samhälle. Studier
tillägnade J. Rosén (1975) s 33.
19. E. Lönnroth (1934) op. cit. s 238. J.E. Olesen (1980) op. cit. s 391.
20. Se dog også J. Liedgren: Oratio de Laudibus Caroli Regis 8. Lychnos 1950-51 s 26-46.
21. I. Magnus: Gothorum Sveonum'qve Historia ... (1558) s 533-8. B. Losman: Nicolaus
Ragvaldis Gotiska Tal. Lychnos 1967-8 s 215-21. Konung Christoffers Landslag (ed.
C J. Schlyter 1869) s 11. J. Nordström: De Yverbornes Ö (1934) s 60-62.
22. H. Seitz: De tre Kronorna (1961) s 116.
23. A.F. Liljeholm i (Svensk) Personhistorisk Tidsskrift 53 (1955) s 136-7. G. Paulsson
(1975) op. cit. s 33. - Om falsk kgl. stamtavle i Karl Knutssons slægt, se H. Toldberg i
Arkiv för Nordisk Filologi 77 (1962) s 142 og C. Blom: Förbindelsedikten och de
medeltida rimkrönikorna (1972) s 139ff.
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Oluf Axelssøns overenskomst med Magnus Gren 1449 18/7 skrinlagde
krigspolitikken og stillede en afgørelse af Gotlands tilhørsforhold i udsigt
på et kommende unionsmøde. Efter kong Kristians ankomst kom det til
gadekampe og en ny overenskomst 31. juli. P. Enemark påpeger den
grundlæggende uenighed mellem Kristians og rådets politiske opfattelse
af forholdet til Sverige og søger at forklare rådets fredskurs med, at
Kristian var i færd med at afkøbe Erik af Pommerns tronret (s. 130-32).
Spørgsmålet er dog, om ikke rigsrådet trods oprindelig støtte til Kristians
krav på unionstronen håbede på en fredelig løsning af stridighederne
mellem rigerne. Et fastlagt unionsmøde i Halmstad i sommeren 1449 var
ikke kommet i stand p.g.a.udviklingen i Gotlandsspørgsmålet, hvorfor
der blandt aristokratiet fortsat måtte være ønske om et unionsmøde24.
I Karl Knutssons og Kristians kapløb om Norge viser Enemark (s.
168ff), at Aslak Bolts og andre af Karl Knutssons norske tilhængeres
tilslutning til Kristian i løbet af det første halvår 1449 blev opnået ved
indrømmelser i form af en håndfæstning og en delvis anerkendelse af
valgretten. Kristians norske tronkrav synes gennemført ved et kompro
mis på tronfølgespørgsmålet.
Trods påvisningen af Aslak Bolts støtte til Kristian mod en håndfæst
ning af Kristian synes Aslak Bolts politiske rolle ikke ganske klar i bogen,
og vil måske heller aldrig kunne blive det p.g.a. mangel på entydigt
kildemateriale. I lyset af Bohus-erklæringen, Korshavnepisoden og As
lak Bolts frivillige kroning af Karl Knutsson i Trondheims domkirke i
november 1449 kan det næppe helt udelukkes, at ærkebispen helst havde
set en tilknytning til Sverige, og at der bag kompromiset om en håndfæst
ning af Kristian har været tale om pression mod Aslak Bolt, sådan som
det blev udtalt af modstanderne af Kristians valg25.
Såfremt ærkebisp Aslak Bolt har været stemt for et valg af Karl Knuts
son i begyndelsen af 1449 (hvorved Oxenstiernernes udsagn om forbin
delsen mellem Sverige og Norge i øvrigt træder tydeligere frem), kan der
her være grund til at erindre om Gyldenstjernernes »plan« om kongevalg
blandt indenlandske kandidater. I lyset af Karl Knutssons valg i Sverige
synes den ovenfor af anmelderen fremsatte opfattelse af Karl Knutsson
som Erik Nielssøns og hans sønners egentlige hoved-tronkandidat ikke
urimelig. Gyldenstjernerne viser sig med deres konstitutionelle plan fra
denne synsvinkel i høj grad at have forståelse for de realpolitiske proble
mer i Norden, hvor den voksende selvhævdelse i Sverige kunne frygtes at
24. DN V nr 757 jfr J.E. Olesen (1980) op. cit. s. 398, 409.
25. Norges Gamle Love (cit NGL) 11:2 s 27.
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trække Norge med sig imod Danmark. Trusselen herom havde været til
stede i 1441, og i 1481-82 tog ærkebisp Gaute og det norske rigsråd
kontakt med det svenske rigsråd for at tilvejebringe en fælles holdning
inden forhandlingerne med danskerne om et valg af kong Hans26. Gyl
denstjernernes alliance med Karl Knutsson har dog i 1448 som oven
nævnt været uforenelig med traditionelle danske unionsinteresser. Hen
vendelsen til hertug Adolf og grev Kristian har givet slægterne Rosenkrantz og Thott en effektiv mulighed for at krydse Gyldenstjernernes
politik.
Fra Halmstad til Avaskär
1 vurderingen af Halmstadmødet i maj 1450 har Enemark (s. 180f) med
rette gjort opmærksom på, at de danske og svenske råder vanskeligt kan
have set bort fra, at det norske råd burde høres. Når det ikke skete, kan
forklaringen kun være, at det norske råds votum allerede forelå i
tronspørgsmålet. De svenske råder har, som det påpeges, ikke kunnet
afvise, at det var Karl Knutsson, der havde brudt freden. Karl Knutsson
forbeholdt sig imidlertid ved afståelsen af Norge i juni 1450 sin norske
kongetitel og fik herved mulighed for at rejse tronkravet på ny, såfremt
freden mellem rigerne ikke holdt. Følgelig protesterede de danske råder
til de svenske i november 1450. - Enemark godtgør, at der blandt de
svenske råder i Halmstad ikke har været tale om forræderi imod Karl
Knutsson; tværtimod sikrede de svenske råder Karl Knutsson dansk anerkendelse af hans svenske trone. Karl vandt ved Halmstadaftalen end
videre en mulighed for unionskandidatur for sig og sine sønner, ligestillet
med Kristian. Det kan derfor rigtigt fremhæves, at unionsaftalen i Ber
gen i august 1450 mellem norske og danske råder efter kong Kristians
ønske eliminerede Halmstadsaftalens for Kristians dynasti uheldige
tronfølgemuligheder i at blive realiseret (s. 198).
Når Kristian så hurtigt har formået at krydse Halmstadmødets tron
følgebestemmelser, kunne dette forhold have fortjent en nøjere forkla
ring, siden danske råder deltog i Bergen-forhandlingerne, heraf dog kun
2 af forhandlerne i Halmstad. Forklaringen synes at skulle søges i mistil
lid til Karl Knutssons hensigter overfor Norge, idet dennes afkald på
Norge først blev bekendt efter kongens hjemkomst til København. Ende
lig må det nævnes, at det fra dansk side har været vigtigt at styrke forbin
delsen til Norge. Hensynet til dette rige kunne have været tildelt større
26. ST III nr 526 samt s 364-6. L. Hamre: Norsk Historie 1450-1513 (1971) s 69ff. Norges
Historie bd 5 (1448-1536) ved O.J. Benedictow (1977) s 21 Iff.

Unionsproblemer

725

opmærksomhed, også som yderligere forklaring på Gyldenstjernernes
accept af Kristian I i forsommeren 1449. Både Niels og Peder Erikssøn
(Gyldenstjerne) opregnes i Bergentraktaten, og de havde begge deltaget
i udstedelsen af traktaten 1449 31/7, som tillige inkluderede Norge27.
Frem til overenskomsterne på Gotland i juli 1449 støttede det danske
rigsråd som skildret af P. Enemark (s. 212) Kristians krav på unionstro
nen i alle 3 riger. Rådet var imidlertid ikke længere tilbøjelig til at fort
sætte krigen for at føre Kristians kandidatur i Sverige igennem; tvært
imod godkendte man Karls faktiske besiddelse af Sverige. Ved Kristians
bryllup med Dorothea i oktober 1449 havde han imidlertid knyttet hen
des krav på Sverige til sit eget. Den logiske følge måtte derfor blive, at
Dorotheas svenske morgengave måtte udløses. Enemark dokumenterer
(s. 212f), at det danske rigsråd vanskeligt har kunnet afvise dette syns
punkt. Morgengavekravet på unionsmødet i Avaskär i 1451 var Kristians
logiske svar på Halmstadmødets anerkendelse af Karls svenske konge
valg.
Mens Kristian og det danske rigsråd har optrådt enigt i morgengavesa
gen på Avaskårmødet, og skylden for de resultatløse forhandlinger blev
placeret hos svenskerne, forekommer det ikke anmelderen overbevisen
de, at Karl ved eventuelt at have sikret sig anerkendelse på besiddelsen af
Närke og Värmland for mange svenskere måtte stå som den egentlige
årsag til de bristede forhandlinger eller som den eneste hindring for
freden (s. 213-14). Det er snarere et spørgsmål, om ikke Karl har haft
hovedparten af det svenske rigsråd bag sig, idet de efter mødet i fælles
skab appellerede til paven i Rom om at dømme i sagen med kong Kristi
an28. Der kan her erindres om Dorotheas afkald på sine bayriske morgen
gavegodser og den kendsgerning, at kong Kristoffers testamentariske
gaver til Sverige ikke blev udleveret af danskerne29. I lyset af unions- og
fredstraktaten fra Halmstad er det rimeligt, at man fra svensk side havde
håbet at kunne omgå morgengavekravet ved forhandlinger med de dan
ske rigsråder uden at sætte freden mellem rigerne på spil. Fra svensk side
har man ikke taget højde for det danske råds enige støtte til kong Kristi
ans berettigede krav.
Med sin bog »Kriseår 1448-1451« har Poul Enemark leveret et vigtigt
bidrag til udforskningen af en central periode i Kalmarunionens historie.
Når anmelderen ikke helt har kunnet tilslutte sig argumentationen og
27. NGL 11:2 nr 21 s 54-7 og ST III nr 488d.
28. SRS I s 168, som tillige angiver henvendelse til den tysk-romerske konge.
29. J.E. Olesen (1980) op. cit. s 393.
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konklusionen om Karl Knutssons kongevalg som et rent opportunistisk
foretagende og ikke ganske er enig i, at det udelukkende var Dorotheas
morgengavekrav, som fik Gyldenstjernernes »plan« til at falde til jorden,
skyldes dette en afvigende opfattelse af det dobbelte kongevalg i 1448.
Enemarks vurdering af tronspørgsmålet ud fra et konstitutionelt og
adelsskandinavistisk synspunkt med fremhævelse af slægten Gyldenstjer
ne kunne med fordel have taget større hensyn til konkurrencen i unionen
mellem Danmark og Sverige, hvor det danske råds flertal anført af slæg
terne Rosenkrantz og Thott havde overtaget flere af Erik af Pommerns
økonomiske og politiske mål og følgelig kunne samarbejde med den
danske unionskonge i udformningen af unionspolitikken.
Bogen tilfører på en lang række punkter nyt til forståelse af omstridte
politiske hændelser ved midten af det 15. århundrede og giver tillige
grundlag for i nogen grad at rehabilitere kong Kristians første regerings
tid. Styrken i fremstillingen ligger navnlig i den nuancerede dokumenta
tion af modsætningerne inden for de enkelte rigers aristokrati og rigsråd
(især i Sverige) og overvejelserne over den enkelte adelsmands politiske
stillingtagen. For Danmarks vedkommende er fremhævelsen af magt
kampen mellem Rosenkrantzer og Gyldenstjerner vigtig, fordi den angi
ver kong Kristians politiske hovedmuligheder i 1450’erne og 1460’erne.
Med rette er det understreget, at regeringskredsen mere var præget af
fraktionsdannelser end af egentlige partier, og at forståelsen for me
ningsdivergenser i aristokratiet og i rigsrådet kan bidrage til en bedre
opfattelse af unionspolitiske beslutninger og vanskeligt forståelige hæn
delser.
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Niels Lund og Kai Hørby: Samfundet i
vikingetid og middelalder 800-1500.
Dansk social historie 2. (Gylden
dal, 1980).
Det er underligt at stå over for en ny
hed som en dansk socialhistorie, uden
at det oplyses, hvordan den er blevet
til, hvilke tanker initiativtagerne har
gjort sig. Forlaget er Gyldendal, men
initiativet stammer oprindeligt fra eller
er blevet kanaliseret igennem det hu
manistiske forskningsråd. I en beske
den notits på side 2 angives bogen at
være blevet til i samarbejde med forsk
ningsrådet. Nogen redaktionskomité
anføres ikke. Når bortses fra, at nogen
jo må have bestemt, hvem der skulle
forfatte de forskellige bind, er der nu
heller ikke noget, der tyder på, at en
redaktion har været på spil. De for
skellige forfattere har tydeligvis fået
meget fri tøjler. Det er de enkelte bind
ikke blevet ringere af, meget muligt
endda bedre. Men det havde været
rart, om der til en 7-binds socialhisto
rie havde været en indledning, hvor
nogen havde forsøgt at forklare, hvad
socialhistorie er eller kan være. Som
det nu er, kan Niels Lund skrive i for
ordet til sin del af bind II, at han har

udvalgt de »emner, som forekommer
mig socialhistorisk relevante«, »en
række emner der traditionelt opfattes
som hørende socialhistorien til«, mens
Kai Hørby søger en definition: indivi
dets mere eller mindre regelbundne
forhold til sine medmennesker og til
samfundet.
Med god grund er bind II delt mel
lem to forfattere, således at vikingeti
den behandles særskilt (60 sider). Mid
delalderen, dvs. tiden 1100-1500, er en
stor nok mundfuld endda for én for
sker (233 sider). Proportioneringen
mellem de to dele synes rimelig, for
selv om der kommer mange bøger om
vikingetiden, er realiteten jo, at vi ikke
ved ret meget om den. Niels Lund har
set det som en vigtig opgave at påvise,
hvor lidt vi ved, hvor svagt kildegrund
laget er, og at udpege, »hvor vi er hen
vist til gætteri og frihåndstegning«. Det
gør han godt og konsekvent og lidt
provokerende, og han har allerede fået
på hovedet derfor og vil sikkert få det
igen.
Han begynder logisk med en omfat
tende gennemgang af kildematerialet
og dets svagheder. Her bemærkes især
hans fremhævelse af, at de fire vestjy
ske landsbyudgravninger, som de sene-
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ste år har beriget os med, kun »kan
exemplificere tilstande og strukturer,
men intet fortælle om disses udbredel
se eller generelle gyldighed«. På sam
me vis advarer han imod at drage vid
trækkende konklusioner fra gravfun
dene vedrørende socialstrukturen.
»De viser os det ikke synderligt overra
skende, at der har været småfolk og
stormænd og forskellige grader deri
mellem, men intet om forholdene mel
lem disse grupper, hverken talmæssigt,
godsfordelingsmæssigt ...«
Selve fremstillingen betitles »Vikin
getidens samfund« og falder i to dele,
Befolkning og bebyggelse og Samfun
det. I det første afsnit fremhæver Niels
Lund, at der ikke er nogen sikker sam
menhæng mellem stednavne, bebyg
gelse, opdyrkning og folketal. Han
bygger her videre på vigtige iagttagel
ser i engelsk forskning (Sawyer bl.a.).
Hans konklusion tenderer følgelig
imod at aflive den tidligere antagne
enorme befolkningsvækst, men han
nøjes dog med en forsigtig formule
ring: »En befolkning i en så eksplosiv
vækst, at den ... kunne nyopdyrke det
halve af landet, som man efter den tid
ligere tolkning af stednavnene måtte
antage var sket, det har vi ikke længere
nødig at tro på«.
Skildringen af samfundet gælder de
forskellige samfundsklasser: kongen,
høvdingene, bønder, trælle samt bybe
folkning. Høvdingeklassen må have
været knyttet til kongen, til hans lid,
hans følge (som det kendes fra andre
germanske stammer). Vel var de det
magtbærende lag i samfundet og havde
deres egne lid, men de må have erklæ
ret deres loyalitet over for den konge
magt, som kilderne så tydeligt lader
træde frem. Derimod oplyser de skrift
lige kilder faktisk intet om de alminde
lige fribønder, men eksisteret har de
selvfølgelig. Lidt mere vides om slaver
ne, problemet er dog, at slaveekspor
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ten til udlandet er bedre bevidnet end
slaveholdet i Danmark. Langt mest vi
des om kongemagten. Sakrale forplig
telser havde kongen og et overher
redømme, som reducerede andre muli
ge konger til høvdinge. Harald Blåtand
kan rose sig af en kraftig militær magt
(trelleborge m.v.) og kan meget vel ha
ve indført ledingen og krav til bønder
ne om borg- og brobyggeri som i Eng
land. Endelig stod byerne klart under
kongens kontrol.
Det er et problem for Niels Lund, at
den nyeste retshistoriske forskning har
gjort det så meget vanskeligere at
jævnføre med de fra landskabslovene
kendte forhold og med andre german
ske lande. Tidligere forsknings høje
vurdering af slægtens betydning bliver
derfor modificeret til: blodets bånd og
den fælles arv har altid været stærke
realiteter.
Middelalderen behandles af Kai
Hørby. Indledningsvis filosoferer han
over forholdet mellem begreber/abstraktioner og konkrete oplysninger.
Det hedder bl.a., at gruppebetegnelser
som fæstebønder, købmænd, munke
væsen ikke dækker over handlende
faktorer i det historiske forløb, og at
begreber som priser og konjunkturer,
rige og fattige, magthavere er abstrak
tioner. Dette leder frem til hans for
mulering af opgaven: At redegøre for
det enkelte individs mere eller mindre
regelbundne forhold til sine medmen
nesker og til samfundet som helhed,
hvad enten de sociale relationer havde
med produktionen at gøre eller med
forsvaret mod indre og ydre fjender,
eller de vedrørte ægteskab, indmeldel
se i et kloster eller et merkantilt bro
derskab, dvs. forelå som valgmulighe
der - i det mindste teoretisk (s. 85 f).
Med brod mod adskillige historikere
og andre betones det endelig, at de
ældre samfundstilstande adskilte sig ra
dikalt fra dem, der kendetegner et mo-

Anmeldelser og litteratumyt
derne industrisamfund, og for en for
ståelse af dem er det af temmelig un
derordnet betydning, hvorvidt de ville
være forargelige, hvis de fandtes i vore
dages Danmark. Bønder og kvinder i
middelalderen var undertrykte.
Fremstillingen falder i to kronologi
ske dele, med snittet lagt ved ca. 1250.
Kapitlerne for ældre middelalder er
Befolkning og Bebyggelse, herunder
bl.a. landsbyfællesskabet, Storgodser
ne, herunder bryder og landboer,
Tingfællesskabet, Slægten, Stift og
Sogn, Klostrene, Gilder og Broderska
ber samt Byerne. »Det er bebyggelsens
oprindeligt ujævne fordeling over ri
get, det er slægternes selvstændighed i
omsorgen for individets privatretlige
stilling, det er tingfællesskabet som
den grundlæggende sociale og politiske
funktion i de isolerede bygder, og det
er storejendommenes og landsbyernes
funktion af grundlæggende enheder ...
der i det foregående er søgt karakteri
seret som noget oprindeligt eller dog
noget gammelt«, hedder det s. 174 som
afslutning på disse kapitler og som ind
ledning til det særlige og omfattende
afsnit, der behandler samfundets om
dannelse, betitlet Kongemagten som
Samfundsfaktor. Med støtte i kirken,
med baggrund i befolkningsvæksten
(som fjernede skellene mellem bygder
ne) og i udviklingen af de europæiske
forbindelser omskabte kongemagten
de eksisterende samfundsinstitutioner.
Først og fremmest omformedes de mi
litære institutioner, leding og hird, og
et skattesystem udvikledes, og en ad
ministration opbyggedes efter europæ
iske forbilleder; i det hele samledes en
række af rettigheder hos kongemag
ten, og kongeideologien udvikledes
stærkt.
Perioden 1250-1500 sammenfattes
under overskriften Privilegiesamfundet og indledes med kampen mellem
kongemagt og aristokrati: institutiona

729
liseringen af stormændenes forhold til
kongemagten ved dannelsen af parla
ment og (senere) rigsråd, formulerin
gen af de nye forfatningsformer i hånd
fæstninger og rigslove, rivaliseringen
mellem kongemagt og aristokrati om
de fordele det indebar at have det di
rekte herredømme over de mindreprivilegerede stænder. De øvrige kapitler
gælder Privilegiesamfundets Institutio
ner, Landbefolkningen (dvs. især gods
systemet), Købstæderne, Kirken samt
Klostrene.
Af det her givne referat af Kai
Hørbys skildring turde fremgå, at den
på sin vis afbilder det danske samfunds
historie i middelalderen, herunder og
så hovedtrækkene eller -elementerne i
den politiske historie. Måske nærmere
ved, hvad mange forventer sig af en
socialhistorie, i hvert fald nærmere på
det enkelte individs mere eller mindre
regelbundne forhold til sine medmen
nesker, er Hørby sidste afsnit, Fakto
rer i den Sociale Mobilitet. Kongetje
neste, gejstlig uddannelse, ægteskab
var vigtige faktorer her, rigdom og fat
tigdom naturligvis også.
Det er en krævende opgave, Hørby
har stillet sig selv, og da han ikke kan
fordrage at give simple løsninger, bli
ver det også et krævende arbejde for
læseren at komme igennem fremstillin
gen, hvis han vil have nogen som helst
sikkerhed for at have forstået, hvad
forfatteren mener om middelaldersam
fundet. Samtidig skal fremhæves, at
antallet af behandlede eller berørte
emner er stort, og at der er mange, om
end ikke altid helt korrekte, konkrete
oplysninger. Jeg skal her blot nævne,
at når nu atter engang Steenstrups her
redskort gengives, er det ejendomme
ligt at se, at Alsted hd. (omkring Sorø)
er glemt; endvidere, at den tilsynela
dende så præcise fortegnelse over klo
stersamfund (s. 149 ff) har flere urime
ligheder, mærkeligst eksistensen af et
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Svenstrup johanniterkloster, som skul
le være ophørt i 1454 (der er tale om en
hovedgård under Antvorskov klo
ster!), og påstanden om, at Knardrup
kloster blev opløst kort efter grundlæg
gelsen (det eksisterede helt frem til re
formationen).
Hørbys fremstilling er et spændende
forsøg på at give en skildring af dansk
middelalder, som dækker meget bredt,
men befriet for alle de politiske detal
jer. Kun Poul Johs. Jørgensens Dansk
Retshistorie - forfatningsret kalder
han det - har hidtil givet noget lignen
de. Som udgangspunkt for undervis
ning i dansk middelalder tilbyder
Hørbys afsnit sig ved at ramme, efter
min mening, alle væsentlige emner ind.
Skade, at Gyldendal kun vil sælge alle
Socialhistoriens syv bind samlet.
Erik Ulsig
Allan A. Lund: Tekster fra middelalder
og renæssance. Kulturhistoriske læ
sestykker. (Wormianum 1982). 160
s.
Med denne bog vil Allan A. Lund stille
et øvelses- og undervisningsmateriale
til rådighed, dels for den alment kul
turhistorisk interesserede læser, dels
for »et mere fagpræget publikum, så
som historikere, middelalderarkæolo
ger, litteraturhistorikere og andre, der
beskæftiger sig med (middelalderens
og renæssancens) historie og kultur og
ønsker at få et primært indblik heri
gennem læsning af kilder på det sprog,
der var de lærdes kommunikationsmid
del i middelalderen, og som endnu var
dominerende i den lærde verden i be
gyndelsen af 1600-tallet: latin«. Bogen
bringer et udvalg på 25 tekster fra 800til 1600-tallet, overvejende forfattet på
dansk grund eller vedrørende Dan
mark. Teksterne gengives først i kom
menteret oversættelse, derefter følger
den originale, latinske ordlyd.
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Ideen er fremragende, ikke mindst
fordi Lund lader den ellers så forsømte
renæssancelatin komme til sin fulde
ret. En sammenligning mellem tekst og
oversættelse viser dog, at antologien
ikke overalt er udarbejdet med den
fornødne omhu. Den håbefulde lati
ner, der kaster sig ud i arbejdet med
bogen, vil adskillige steder blive forvir
ret af meget frie oversættelser eller af
ord og sætningsled, som ikke bliver
oversat - for ikke at tale om Øm Klo
sters Krønike kap. IV, hvor den latin
ske tekst hos Lund bryder af midt i en
sætning, så den sidste trediedel af tek
sten mangler; hele kapitlet er medtaget
i oversættelsen. Adskillige steder kan
de unøjagtige oversættelser skyldes
manglende fortrolighed med kildernes
historiske baggrund: f.eks. når »electus« (s. 121) bliver oversat »biskop« (s.
47) frem for det korrekte »udvalgt
(men ikke indviet) biskop«, eller når
pavens opfordring til kongen til at
»manutenere« munkene i Øm (sst.)
bliver til en opfordring til at »styre«
dem i stedet for det korrekte »støtte,
bevare, opretholde« el.lign. Andre fejl
kan dog ikke forklares sådan - f.eks.
citaterne fra Jon Jensen Koldings Dan
marksbeskrivelse s. 83-84 og 148-149,
hvor hhv. en heraldisk og en astrolo
gisk symbolik går tabt på grund af en
skødesløs oversættelse. Oversættelsen
s. 83 lader ikke forstå, at Ribe byvå
bens tre løver iflg. Kolding er symbol
på Nibsåens tre arme; og s. 84 går læse
ren glip af pointen i Koldings udlæg
ning af Christian Ils død i marts (krigs
guden Mars’) måned, fordi oversættel
sen har udeladt ordene »Martis filius«
(Mars’ søn), som Kolding bruger som
betegnelse for Christian II. Sådanne
fejl er særlig generende, fordi de ikke
alene drejer sig om det rent sproglige,
men direkte berører tekstens kulturhi
storiske indhold.
Udvalget af tekster viser ellers tyde-
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ligt, at det er det kulturhistoriske
aspekt snarere end de politisk eller so
cialhistorisk interessante tekster, som
har Allan A. Lunds bevågenhed. Af
Danmarks Middelalders krøniker, år
bøger og andre historiske fremstillin
ger er kun Saxo og Øm Klosters Krøni
ke repræsenteret i antologien. Udela
delsen af »oplagte« tekster som Roskil
dekrøniken, Svend Aggesen, Jyske
Krønike osv. er velbegrundet, fordi
disse tekster for det meste allerede fin
des i fyldestgørende oversættelser.
Derved bliver der plads til sjældnere
benyttede ting som Henrik Harpe
strengs urtebog, de lærde humanisttek
ster fra 1500-1600-årene osv. Ikke
mindst er det en glimrende idé, at
Lund gengiver så mange eksempler på
den type tekster, den almindeligt kul
turhistorisk interesserede læser oftest
vil støde på: gravsten og epitafier. Di
plomer og testamenter er medtaget,
men i beskedent omfang: også her fin
des der i forvejen gode oversættelser i
Danmark Riges Breve. Det havde dog
været naturligt, om der ud over Knud
den Helliges gavebrev, Absalons testa
mente og et købstadsprivilegium fra
Erik Menved også havde været et ek
sempel på de latinske diplomer fra
dronning Margrethes tid og senere,
som ikke findes i dansk oversættelse.
Men selv om alle de udvalgte tekster
fuldt ud er berettigede til optagelse i en
antologi som denne, må man alligevel
undre sig lidt over den definition af be
grebet kulturhistorie, som ligger bag
udvalget. Det er de pittoreske træk,
der bliver trukket frem: skildringen af
hedenske
menneskeofringer
fra
Thietmar af Merseburg og Adam af
Bremen, kuriøse udlægninger af urter
nes kraft fra Macer Floridus og Henrik
Harpestreng, fra Saxo er det de klassi
ske nationale legender - Thyre Dane
bod, Jomsvikingerne, Harald Blåtands
død - som bliver trukket frem, og fra
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Olaus Magnus er det bl.a. opskriften
på mjød og skrønerne om det skånske
sildefiskeri. Derimod leder man forgæ
ves efter tekster, som kunne give et
indblik i den religiøse kultur, som dog
var det fælles grundlag for alle de for
fattere, hvis tekster bliver benyttet.
Sammensætningen af en antologi vil al
tid kunne diskuteres; men hvis formå
let er at give en fornemmelse af Mid
delalderens latinske kultur, burde det
være naturligt at indlede med et par
steder fra den latinske Bibel (Vulgata),
give prøver på liturgiske tekster og
bønnebøger. Det havde også været ri
meligt at medtage udpluk fra de få be
varede prædikener, som Anne Riising
har gjort tilgængelige. Derved havde
man kunnet få en virkelig fornemmelse
af de tekster, som prægede hverdagen
for det store flertal af det middelalder
lige Danmarks latinkyndige, og som
bandt dem sammen med den almene
europæiske kultur. Som antologien er
nu, har den en umiskendelig verdslig
slagside. Den har også en kronologisk
skævhed, idet 1300-tallet kun er meget
sparsomt repræsenteret, og fra 1400tallet er den eneste tekst Morten
Børups vårvise fra århundredets aller
seneste år. Det er 1200-tallet og 1500tallet, der dominerer i antologien.
Endelig må det siges, at kommenta
rerne er yderst sparsomme og til tider
helt mangler. Det er stort set kun de
litterære tekster, der bliver præsente
ret med en samlet indledning foruden
realkommentarerne i noter. Baggrun
den for de aftrykte diplomer bliver ik
ke oplyst, og ved gravskrifterne og epi
tafierne meddeler Lund intet som helst
om de gravlagte personers identitet.
Allan A. Lunds bog er et fortrinligt
initiativ, og udvalget af tekster er brug
bart; men den kan næppe anbefales
som begynderlæsning.
Michael H. Gelting
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Niels Skyum-Nielsen & Niels Lund
(ed.): Danish Medieval History.
New Currents. (Museum Tusculanum Press, 1981). 258 s.
Ved Københavns universitets 500-års
jubilæum blev der afholdt et videnska
beligt symposium i Det kgl. Danske
Videnskabernes Selskab med et 100-tal
deltagere fra ind- og udland. I forelæs
ninger og diskussioner behandlede
man følgende aktuelle forskningsfelter
inden for middelalderens historie: 1)
Socialhistorie, 2) Kvindehistorie, 3)
Konstitutionshistorie, 4) Byer og han
del, 5) Borge og befæstninger samt 6)
Agrarkrisen i senmiddelalderen. Dette
publiceres nu, takket være bidrag fra
en række danske og andre nordiske
fonds.
Professor Rodney Hilton fra univer
sitetet i Birmingham tegner den inter
nationale baggrund til den nordiske
forskning i socialhistorie, der fra dansk
side bliver kompletteret med indlæg af
Niels Lund og Kaj Hørby. Hilton ad
varer mod generaliseringer og betoner
den store bredde i de lokale variatio
ner og kompleksiteten i middelalde
rens samfund. Lund og Hørby gen
nemgår
kildematerialet,
tidligere
forskning og de metodiske problemer
vedrørende det danske materiale.
Kvindehistorisk forskning får også en
værdifuld impuls af de meget kompe
tente analytikere og inspirerende for
skere Georges Duby og Nanna Damsholt, der peger på behovet for en un
dersøgelse af terminologien, hele sam
fundsstrukturen og en dybtgående
forskning af problemet: Kvinden i kil
derne contra kvinden i realiteten. I de
to bidrag møder man usædvanlig man
ge spørgsmålstegn = krav om forsk
ning i fremtiden (Nanna Damsholts
ideer har allerede resulteret i en af
handling om kvinderne hos Saxo, hvis
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værk Gesta Danorum også blev be
handlet på symposiet, men denne de
bat publiceres i et andet bind).
Bidraget til den konstitutionelle hi
storie er forfattet af professor Erich
Hoffman, Kiel, der præsenterer en ud
mærket karakteristik af de centralisti
ske og decentralistiske kræfter i mid
delalderens Danmark og Sverige. Der
til føjer Niels Skyum-Nielsen en meget
grundig og veldokumenteret analyse af
Estland under dansk kongemagt, hvor
han viser mødet mellem europæiske
traditioner og den hjemlige estniske
udvikling.
Af de øvrige bidrag kan nævens Olaf
Olsens præsentation af det humanisti
ske forskningsråds »Projekt Middelal
derbyen« for et internationalt publi
kum og professor Helmut Jägers
(Würzburg) udmærkede studie af
agrarkrisen i visse lokaliteter i Tysk
land samt bibliotekar, dr. Svend Gis
sels lidt egocentrerede oversigt over
ødegårdsproblematikken i Danmark,
der er et resultat af det store forsk
ningsprojekt fra det nordiske histori
kermøde i Bergen 1964 med Erik
Lönnroth og Andreas Holmsen som
fædre. En stor sensation ved kongres
sen var afsløringen af den dendrokronologiske datering af Trelleborg til år
980-81, der blev fremlagt af den emi
nente skuespiller, museumsinspektør
Tage E. Christiansen; desværre får vi
her kun en bleg version med de vigtig
ste fakta.
Som helhed må bogens kvaliteter
karakteriseres som svingende. Indlæg
gene er af vidt forskellig karat: En del
er blot idéoplæg og hypoteser, andre
grundige analyser, en del har ingen el
ler meget få noter, andre er tynget af
alt for mange henvisninger, nogle har
udmærkede bibliografier, andre savner
sådanne, nogle er forsynet med op
summering og debatoplæg, andre
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mangler dette. Men en vitami
nindsprøjtning for forskninger er bo
gen - og det er jo det vigtigste.
Michael Linton
Svend Gissel, Eino Jutikkala, Eva
Österberg, Jørn Sandnes, Björn
Teitsson: Desertion and Land Colo
nization in the Nordic Countries c.
1300-1600. Comparative Report
from The Scandinavian Research
Project on Deserted Farms and Vil
lages. (Almqvist & Wicksell Inter
national, 1981). 304 s.
Nordiske historikere yder deres bidrag
til opretholdelse af en selvstændig nor
disk kultur ved at skrive på national
sprogene. Anderledes kan og bør det
ikke være.
En ikke tilsigtet følge af denne soli
daritet med det nationale åndsliv er
imidlertid, at udenlandsk historievi
denskab kender meget lidt til nordisk
historie, fordi man ikke kan tilegne sig
aktuelle forskningsresultater fra dette
sprogligt isolerede område. I interna
tionale historiske synteser bliver Nor
den da oftest misvisende eller slet ikke
omtalt. Samtidig kan nordiske forsk
ningsmiljøer lejlighedsvis synes at sysle
med rigeligt provinsielle problemstil
linger, fordi kræfterne ikke prøves i in
ternationale diskussioner.
Det forekommer set i dette lys fuldt
ud rimeligt, at det nordiske ødegårdsprojekt, som tidligere har udsendt 10
publikationer om punktundersøgelser
på norsk, svensk og dansk (de to, som
vedrører Danmark, anmeldt i Historie
X, s. 483 og XIV, s. 315), udsender sin
sammenfattende rapport på et hoved
sprog. Projektet selv har gennem over
10 års anstrengelser indvundet resulta
ter af international betydning, og hertil
kommer, at sådanne faktisk forelå alle
rede, før man gik i gang. Som det i
rapporten påpeges af Svend Gissel var
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nemlig europæiske historikere helt op i
1930’erne af den opfattelse, at senmid
delalderen var en ekspansionsperiode.
Først englænderen M. Postan og tyske
ren W. Abel grundlagde med værker
fra henholdsvis 1939 og 1943 opfattel
sen af 14. og 15. århundrede som en
økonomisk krisetid. De internationale
historikerkongresser i 1955 og 1965
gjorde med omfattende rapporter den
ne opfattelse til fælles gods.
Hvad den internationale historikerverden ikke vidste var, at et sådant syn
på agrar- og bebyggelsesudviklingen
ikke var nogen nyhed for nordisk
forskning. Her havde man en meget
lang tradition for at diskutere det nor
ske riges bemærkelsesværdige svækkel
se i senmiddelalderen og ved nyere tids
begyndelse. Så tidligt som 1920 dreje
de Sigvald Hasund denne diskussion i
agrarhistorisk retning, da han med bo
gen Ikring mannedauden argumentere
de for, at Den sorte Døds hærgen
1349-50 rev grunden bort under Nor
ges økonomiske system ved at udrydde
de mennesker, der skulle dyrke jor
den. I Danmark påbegyndte C. A.
Christensen allerede 1931 sit livsværk
om den senmiddelalderlige agrarkrise
med en afhandling om Nedgangen i
landgilden i det 14. århundrede. I
1930’erne begyndte Andreas Holmsen
sine studier i ældre norsk historie og
kunne i sin meget udbredte Norges hi
storie 1939 tegne et yderst detaljeret
billede af en demografisk og agrarøko
nomisk katastrofe, som trak Norges
politiske sammenbrud efter sig.
Hele denne forskningstradition var
det store udland ubekendt, ligesom ud
landet ikke kunne tilegne sig rappor
terne fra det nordiske historikermøde i
Bergen 1964, hvor ødegårde i de nordi
ske lande i senmiddelalderen var et af
hovedemnerne. Såvel denne nordiske
pionerindsats som det grundige forsk
ningsarbejde, det fællesnordiske øde-
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gårdsprojekt har udført i fortsættelse
af Bergen-mødet, får nu mulighed for
at vederfares retfærdighed i internatio
nal sammenhæng. Allerede af den
grund må den foreliggende publikation
anses for mere end almindeligt betyd
ningsfuld. Hertil kommer at sigtet på
det internationale publikum har for
pligtet projektet til at fremstille sit stof
på en for ikke-nordiske læsere relevant
og forståelig måde. Dette har igen in
debåret særlige muligheder for afsmit
ning fra væsentlige europæiske pro
blemstillinger i den nordiske diskus
sion. Ødegårdsundersøgelserne har i
betragtning af ødelæggelsesfænome
nets meget betydelige omfang i det
nordiske område med rette været en
hovedaktivitet for landenes humanisti
ske forskningsråd, og den engelskspro
gede rapport bør herefter kunne sikre
emnets nordiske side en central plads i
internationale diskussioner.
Helt ideel til dette formål forekom
mer rapporten ganske vist ikke. Dertil
er dens anlæg for omstændeligt. Det
forekommer ikke indlysende, at det vil
have den internationale målgruppes in
teresse til indledning at læse om pro
jektarbejdets planlægning, organisa
tion og præliminære drøftelser. Der er
al grund til fra hjemmefronten at aner
kende, at der har været tale om et om
fattende og brydsomt pionerarbejde. I
den store verden vil imidlertid alene
resultaterne tælle. Så hvorfor i grun
den besvære udlandet med en opreg
ning af afholdte møder for ikke at tale
om oplysning om, at i et møde på Lyse
bu i 1969 deltog også et antal studenter
(s. 20)?
Sådanne oplysninger om projektets
arbejdsform i stort og mindre stort op
tager faktisk kapitlerne 2-4 af bogens
11. Den læser, hvis interesse er den
senmiddelalderlige krise, kan da uden
skade begynde sin læsning med kapitel
5, den norske projektleder Jørn Sand

Anmeldelser og litteratumyt
nes’ beskrivelse af bebyggelsesudvik
lingen i hele det nordiske område, eller
måske ligefrem med kapitel 11, kon
klusionen på hele projektindsatsen,
som ligeledes er ført i pennen af Sand
nes. Derved vil vist nok opnås det kla
reste indtryk af, at projektets kompa
rative metode har båret frugt.
Bogens forfattere, som er identiske
med de nationale projektledere i de
fem nuværende nordiske stater, erklæ
rer, at de tager kollektivt ansvar for
hele publikationen. Samtidig lægger de
dog individuelt navn til de enkelte ka
pitler, hvilket - i forordets diplomati
ske formulering - har medført »et vist
mål af individualitet i stil og anskuel
ser«. Også denne individualitet, som
nordiske læsere vil værdsætte, fordi
den afspejler reelle nuancer i opfattel
sen, må antages at kunne sløre det
udenlandske publikums billede af det
nordiske ødegårdsproblem.
I realiteten flimrer billedet dog ikke
mere end, at ødegårdsforskerne, når
især i de afsluttende kapitler de idelige
ydmyge forbehold for kildematerialets
utilstrækkelighed lægges bort, lancerer
en sammenhængende tese om den sen
middelalderlige bebyggelsesproblema
tiks nordiske variant. Som hovedkon
klusion fastslås, at der var tale om en
bebyggelsestilbagegang i Norden mel
lem 1300 og 1500, medens der mellem
1500 og 1600 er tale om en begyndende
ekspansion. Tilbagegangen var mar
kant i hele Norge, men også i Jylland
og i Värmland og Småland. I det cen
trale Sverige og på de danske øer var
tilbagegangen mere moderat. Finland
udgør en bemærkelsesværdig undtagel
se ved at have haft en fortsat ekspan
sion under svedjebrugssystemet. I alle
områder kulminerer antallet af uop
dyrkede gårde midt i 1400-tallet, me
dens de første svage spor af tilbage
gang optræder i begyndelsen af 1300tallet.
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I det centrale spørgsmål om kausali
teten omkring hele forløbet tilslutter
konklusionen sig (måske dog ikke helt
tilfældigt gennem Sandnes’ pen?) mar
kant en primært demografisk udlæg
ning i fortsættelse af Andreas Holmsens standpunkt, hvis modstykke var
Johan Schreiners betoning af markeds
økonomien som udløsende faktor.
Sandnes finder med støtte i sine egne
undersøgelser og tillige i Erik Ulsigs
endnu upublicerede nørrejyske rap
port til projektet, at tilbagegangen i
antallet af gårde og/eller landgilde ef
ter 1350 var så pludselig og voldsom, at
kun en drastisk befolkningstilbagegang
efter Den sorte Død og en række
påfølgende epidemier slår til som for
klaring.
Den danske projektleder Svend Gis
sel har, som det tidligere er fremgået af
publikationen om Hornsherred-under
søgelsen, interesseret sig specielt for
handels- og samfærdselsfaktorernes
indflydelse, og bidrager til slutrappor
ten med et kapitel om disse i skandina
visk sammenhæng. Det er Gissels op
fattelse, at der i det senmiddelalderlige
Norden kan tales om en markedsøko
nomi, der atter forbandt området med
europæisk økonomi, og han er vist i
det hele taget noget mere end den nor
ske demografiske skole åben for øko
nomiske forklaringer. Netop derfor er
det af betydelig interesse, at også Gis
sel konkluderer, at ødelæggelsernes
første fase overalt, selv i Danmark,
hvor krisetegnene klart er ældre end
pesten, især må skyldes demografiske
faktorer. Til gengæld kom handels- og
transporthensyn til at spille en meget
afgørende rolle for den eventuelle be
slutning om genopdyrkning efter kri
sens kulmination, (s. 204).
En betydelig interesse i lyset af al
meneuropæiske problemstillinger har
det af Eva Österberg udfærdigede ka
pitel om sammenhængen mellem øde
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gårdsproblematikken og samfundenes
socialstruktur. Österberg protesterer
mod en kritikløs brug af betegnelsen
»senmiddelalderlig krise«. For så vidt
man - som bl.a. ødegårdsprojektet vil forklare ødegårdsfænomenet pri
mært i malthusianske baner, må efter
hendes, i anmelderens øjne korrekte,
opfattelse, den demografiske krise ha
ve hjemme i Zzø/middelalderen, me
dens ødegårdsfænomenet blot er kri
sens registrerbare konsekvens.
I en social sammenhæng er begrebet
krise også efter nedgangens begyndel
se et tvetydigt fænomen; krisen kunne
ramme jordbesidderne fuldt så hårdt
som de bønder, der dyrkede jorden.
1976 indledte Robert Brenner i Past
and Present en central international
diskussion ved at påpege, at det lokale
styrkeforhold i klassekampen mellem
de to parter fik en afgørende betydning
for krisens forløb. Styrkeforholdet i
det nordiske område vil da også være
af interesse i den store verdens øjne,
ikke mindst fordi man internationalt
ifølge Brenner kan skelne mellem en
vesteuropæisk udviklingsmodel, som
resulterede i større frihed for bonden
med påfølgende agrarkapitalistisk ud
vikling, og en østeuropæisk model med
skærpet feudal afhængighed for
bønderne.
I Norden gik det ifølge Eva Öster
berg sådan, at tilbagegangen især i
Norge fik katastrofale følger for de sto
re jordbesiddere, d.v.s. kronen, ade
len og kirkelige institutioner. I Sverige
og Danmark var forholdene mindre
drastiske; enkelte adelsslægter formåe
de at samle store godskomplekser; til
gengæld blev lavadelen hårdt ramt. På
det andet hovedpunkt, tilbagegangens
konsekvenser for bønderne, er det som
altid vanskeligere at finde bæredygtigt
kildemateriale. Ifølge Österberg til
kommer en særlig interesse i denne
sammenhæng den nørrejyske under-
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søgelse, hvori det er lykkedes at påvi
se, at nedgangen i landgilde langt over
gik områdets nedgang i dyrket areal,
hvorfor bønderne må have kunnet be
holde en større del af produktionsre
sultatet til sig selv. (s. 222 f). På de
danske øer synes bøndernes mulighe
der for at udnytte krisen til egen fordel
at have været mere begrænsede.
Det nordiske område synes da at
repræsentere en modereret vesteuro
pæisk udviklingsmodel. En skillelinje
synes at gå midt gennem Danmark, der
på den ene side var det nordiske land,
hvor jordbesiddelsen forblev mest ud
præget feudal, men hvor dog på den
anden side jordens dyrker blev (med
C.A. Christensens udtryk) »privilege
ret fæstebonde«. 1500-tallets opsving
synes også at have fået præg af denne
særlige skandinaviske model. Gevin
sten synes her kun i begrænset omfang
at være tilfaldet jorddrotter eller
bønder, men derimod frem for alt den
ved Reformationen styrkede krone.
Det gælder mest udpræget i Sverige,
hvor fribønder, som især kunne udsu
ges gennem nye skatter, var mere ud
bredte end i Danmark. I dette lys
fremstår den senmiddelalderlige so
cialstruktur som en af faktorerne bag
især den svenske og til dels den danske
fyrstemagts markante styrkelse i 1500og 1600-tallet.
Ødegårdsprojektets engelsksproge
de rapport har således overordentlig
meget at yde til såvel nordiske som in
ternationale problemstillinger. For de
sidstnævnte vil den tænkeligt få sin
største værdi som en grundig studie i
udviklingen i et i senmiddelalderen
endnu marginalt område af Europa.
Man vil nok hæfte sig ved, at her ved
civilisationens yderste grænse kunne
på den ene side den finske svedjekul
tur nogenlunde uanfægtet fortsætte ko
lonisationen, medens på den anden si
de det nordiske område også blev
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skueplads for et af de mest omfattende
temporære tilbageslag i europæisk
økonomi. I den forstand må ødegårds
pro jektet ende, hvor det begyndte:
med at bringe Norges nedgang i focus.
I europæisk sammenhæng kan ellers
vanskeligt iagttagelige forhold i det
senmiddelalderlige Norge synes for
størret op fra et mikroskopisk til et ma
kroskopisk niveau.
I den forstand må det nordiske pro
jekts rapport være en virkelig gave til
den internationale forskning.
Helge Paludan
Danmarks Kirker IV. Holbæk amt 1.
bd. ved Marie-Louise Jørgensen og
Hugo Johannsen (Nationalmuseets
Forlag, 1979). 670 s. 111.
Årstallet er lidt misvisende, da det sid
ste hefte af bindet udkom 1982. Selve
værket begyndte 1933 og er siden re
gelmæssigt udkommet, efterhånden re
daktionelt forbedret, men allerede fra
sin begyndelse anlagt som en materia
lesamling, der skulle registrere alt om
kirkerne og deres inventar. Det var en
gammel drøm, som gik i opfyldelse, da
værket begyndte. I Nationalmuseets
beretning om 2. afdelings virksomhed
1892-1908 fortælles om de i 1873 ind
ledte herredsrejser med deres under
søgelser af kirker og de profane min
der, og man udtalte håbet om, at dette
arbejde i en »ikke altfor fjern fremtid«
ville føre til en samlet udgivelse af en
beskrivelse af de historiske mindes
mærker. Dette håb var dog for optimi
stisk. Man havde hverken personale el
ler penge til at virkeliggøre så stor en
plan. Foreløbig er kun værket om kir
kerne kommet i gang, og et andet om
voldstederne begyndt, og mange un
dersøgelser måtte gå forud. Både en
forøgelse af personalet og en støtte fra
de store fonds var en uundgåelig forud
sætning for, at arbejdet kunne udføres.
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I dette bind beskrives en række Kirker, men det bringer lige så meget
landsbykirker i Nordvestsjælland. Det til oplysning om andre sider af landets
bringer den samme omhyggelige re historie og lokalhistorie.
degørelse, som foreligger i de andre
Helge Søgaard
bind, der allerede er omtalt i dette tids
skrift; de materielle minder fremlæg Henrik Becker-Christensen: Hærvejen
i Sønderjylland - et vejhistorisk stu
ges som historiske levn med beskrivel
die. Fra Kongeåen til Danevirke.
sen ledsaget af uundværlige billeder,
(Institut for Grænseregionsforsk
og desuden indledes redegørelsen for
ning, 1981). 259 s.
hver kirke med en historisk indledning
og sluttelig en liste over trykte og
utrykte kilder, så det hele danner en Hærvejen er kendt af enhver, der har
samlet fortegnelse over hvert sogns blot den mindste kulturhistoriske
kirkehistorie. At få en lignende for den interesse, og selv om man nok kan væ
verdslige historie er et pium desideri- re i tvivl om ægtheden af det billede af
um, der ikke foreløbig vil blive op fortiden, som turisten eller marchdel
fyldt, men da fortidens kirke var så tageren opsøger en sommerdag der
nøje forbundet med det profane liv, ude, så rummer Hærvejen virkelig ele
bringer stoffet i Danmarks Kirker ad menter, der er i stand til at give dybe
skilligt til belysning af sognenes almin oplevelser. Hugo Matthiessens fascine
delige udvikling. De gælder også in rende bog fra 1930, der er kommet i
ventaret. Sagerne af sølv og tin, urvær ikke mindre end 13 oplag, sidst i 1981,
kerne og især snedkerarbejderne er er utvivlsomt hovedårsagen til, at no
værdifulde, i virkeligheden uundværli get så simpelt som en vej har kunnet
ge kilder til studiet af håndværket gen tiltrække sig en sådan opmærksomhed,
og at så mange har skrevet om emnet.
nem tiderne.
Man kunne rejse det spørgsmål, om Sidst har mag. art. Henrik Beckerkirkernes sager, herunder også kalk Christensen på Fredningsstyrelsens ini
malerierne, tillader at drage slutninger tiativ skrevet en omfattende redegørel
om det kristne liv i sognene, f.eks. om se for Hærvejen i Sønderjylland fra
de senmiddelalderlige kalkmalerier Kongeåen til Danevirke.
I indledningen fortæller forfatteren
med deres drastiske udmalinger af livet
efter døden er et udtryk for menighe bl.a. om selve hærvejsnavnet, og der
dens forestilling om tilværelsen, eller gøres udmærket rede for, at medens
om de har påvirket den og ændret dens »Hærvejen« i tidens løb har været
opfattelse. På samme måde kan man kaldt så meget forskelligt, så kan den
spørge, om det nye kirkeudstyr efter ikke gøre krav på eneret til betegnel
1536 virkelig er et udtryk for, at synet sen hærvej. Det er først på grund af
har ændret sig fra et katolsk til et refor ' Hugo Matthiessens bog, at navnet
matorisk. Alle spørgsmål af denne art knyttes så fast til den jyske hærvej.
I 2. kapitel gennemgår forfatteren
er berettigede, men rejser en række
problemer, som det ligger uden for de vejhistoriske metoder. Vejhistorie
værkets rammer at besvare, og det ville kan ikke skrives alene på grundlag af
kræve en anden undersøgelse end den, selv den mest ihærdige registrering af
der er gået forud for redaktionen af gamle vejspor, skriver han med rette,
Danmarks Kirker. Det nye bind følger og også med hensyn til højmetoden og
en linie, der forlængst er fastlagt, og tilsvarende metoder, hvor de jordfaste
ganske vist kaldes værket Danmarks arkæologiske vidnesbyrd benyttes som
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kilder om vejenes forløb, viser han en
behagelig forsigtighed. I omtalen af
skriftlige kilder til belysning af Hærve
jens historie i nyere tid (frem til det 19.
århundrede) nævner forfatteren de
mange danske og udenlandske dag
bøger, men mærkeligt nok ikke det ret
righoldige arkivmateriale i bl.a. Lands
arkivet for de sønderjyske Landsdele,
et materiale som ganske vist kan ses
ikke at være benyttet ved undersøgel
sen. Kapitlet slutter med en kort omta
le af den tidligere hærvejsforskning og
forfatterens begrundelse for i det
følgende helst at ville tale om et hær
vejsstrøg frem for en enkelt, veldefine
ret hærvej.
Efter de velovervejede og forsigtige
ord i afsnittet om metoden, lyder der i
3. kapitel om færdslen på Hærvejen
undertiden andre toner. Emnet indby
der til fabulering, og det kan da også
være i orden i rette sammenhæng, men
det kan ikke nægtes, at også ganske
underlødige vidnesbyrd her har sneget
sig ind, f.eks. når højnavnet Munk
skovshøj tages som tegn på pilgrims
virksomhed i området. Frøslevskrinet,
hvis tilstedeværelse i Frøslev mose kan
forklares på mange måder, sættes ind i
hærvejssammenhæng, ligesom depot
fund, der kendes fra hele landet, til
lægges særlig betydning, når de bliver
gjort i nærheden af Hærvejen.
Denne benyttelse af de arkæologiske
vidnesbyrd præger også de følgende tre
kapitler, hvor de enkelte dele af Hærvejen gennemgås fra nord til syd. Ek
semplerne er talrige, så her skal kun
nævnes en brøkdel. Som indicium for,
at et vadested over Vamdrup å blev
benyttet i oldtiden anføres, at der i
Vamdrup kirke tidligere var to middel
alderlige ligsten med runeindskrifter.
Fund af 5 stenperler, en guldbøjlenål
og 4 guldbrakteater på en mark ved
Skodborgskov tages ikke alene som et
vidnesbyrd om færdsel i området, men

Anmeldelser og Utteraturny t
det anføres som en mulighed, at »fun
det af guldbrakteaterne her som andre
steder skal ses i forbindelse med et
gammelt vadested«. Hvorfor dog? Om
fundet af to bronzeskåle og nogle
bronzenåle skriver forfatteren: »Selv
om fundet muligvis skal opfattes som
en ofring, er det dog nærliggende at
sætte deres tilstedeværelse på Tinglev
egnen i forbindelse med den her omtal
te nord-sydgående færdselsåre«. Ikke
blot et skattefund på en mark ved Jyndevad menes at kunne give »et finger
peg om færdselen i området«, men en
dog fundet af en enkelt mønt bruges
som indicium for, at Kliplev »kan have
tiltrukket de rejsende i slutningen af
romersk jernalder«. Fundet af en
brønd m.v. fra yngre jernalder ved
Padborg mener forfatteren kan »tages
som udtryk for, at den nord-sydgående
færdsel er gået her forbi«, men han
mener trods alt ikke, at fundet giver
»noget entydigt billede af færdselens
hovedretning«.
Det turde være indlysende, at arkæ
ologien ikke kan bruges på denne må
de, selv om der vist kan spores en vok
sende tilbøjelighed til det i de senere
år. Oldsager kan være havnet på deres
fundsteder på så mange måder, og selv
store fund kan naturligvis intet sige
om, hvorvidt der gik en hovedfærdsels
åre forbi. Det betyder heller ikke no
get, at oldsagerne er importvarer, for
selv folk langt fra alfarvej kan jo have
ejet sådanne. Til støtte for snart sagt
en hvilkensomhelst vejføringsteori vil
man jo kunne fremføre fund af en sten
økse her, en mønt der og nogle store
sten i engen. I det hele taget bør man
nok udvise tilbageholdenhed, når et
forhold kan have mange forklaringer,
og at der f.eks. findes et gårdnavn som
»Fold« kan ikke tages til indtægt for
den i øvrigt meget rimelige antagelse,
at studedrifterne oprindelig kan være
blevet drevet vest om Urnehoved.
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Denne tilbøjelighed til at medtage alt,
hvad der ved første blik kan synes at
være til støtte for de fremlagte vej
føringsteorier, er egentlig ejendomme
lig, for forfatteren viser andre steder
god kritisk sans og forsigtighed med at
udlede for meget af de usikre spor.
Der er i disse kapitler samlet et meget
stort materiale, og der argumenteres i
hovedsagen overbevisende for forfat
terens hovedsynspunkt, at færdselen i
ældre tid ikke fulgte en bestemt rute,
men spredte sig over et meget stort
område, ligesom der gennem tiderne
er sket ændringer i hvilke veje, der var
de foretrukne. Det er interessant at få
en samlet vurdering af de mange teo
rier, der er fremkommet siden udgivel
sen af Hugo Matthiessens bog. Formo
dentlig kan det tages som en undtagel
se, at forfatteren i afsnittet om Povlsbro læser sin kilde, en artikel i Sønder
jyske Årbøger, helt forkert. Ved at
overse, at broen fra 1744 var en træ
bro, og at den nuværende bro af sten
først blev bygget i 1844, bliver også af
snittet om vejdæmningen vildledende.
Bogen er skrevet i et rosværdigt
klart og letforståeligt sprog, og stikord
i marginen virker efter hensigten, idet
de i høj grad letter orienteringen i tek
sten. Fremstillingen er ledsaget af en
række glimrende kort, og bogen er i
øvrigt illustreret med fotografier. En
delig er der på behørig vis kilde- og
litteraturfortegnelse, noteapparat og
person- og stednavneregister.
Viggo Petersen
Einar Jensen: Bonde og landbrug træk af dansk landbrugs historie.
(Det kgl. danske Landhushold
ningsselskab.
Landhusholdnings
selskabets Forlag, 1981). 119 s.
Forfatteren, mangeårig forstander på
Riber Kjærgård landbrugsskole, frem
lægger ikke nye synspunkter eller vur
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deringer, men der gives i bogen god
besked om mangfoldige ting omkring
landbrugets historie og den faglige
struktur. Bogen er vel ikke fri for at
følge »gårdmandslinjen«; det er be
grænset, hvad man finder om husmænd
og inderster for ikke at tale om landar
bejdere og for den sags skyld også
godsejerne, storlandbruget. Man kun
ne måske også have ønsket sig lidt me
re kulturhistorisk stof, men som hel
hed er det en imponerende stofmæng
de, der her er gjort tilgængelig på en
overskuelig og let læst måde. Bogen
kan udmærket fungere som opslags
bog, men desværre savnes til det brug
de nødvendige registre. Det er også
lidt ærgerligt for lyse hoveder blandt
læserne, at der ikke er en skønsom vej
ledende litteraturliste.
Paul G. Ørberg
Dansk Vestindien for 250 år siden. J. L.
Carstens: En Almindelig Beskrivel
se om Alle de Danske, Americanske
eller West-Indiske Ey-lande. Teg
ninger: Ingvar Zangenberg (Dansk
Vestindisk Forlag, København
1981). 164 s.
I 1970 udgav Herluf Nielsen ovenstå
ende beskrivelse i Danske Magazin
8.rk., 3.bd., 4.hft., s. 173-268. Til den
ne udgave har Dansk Vestindisk Sel
skab lånt satsen fra Danske Magazin
inklusive Herluf Nielsens indledning
og noter. Hertil har man så føjet en
lang række illustrationer af tegneren
Ingvar Zangenberg. Der er således tale
om en genudgivelse, hvor blot sidetal
lene er ændret. Og hvad er det så for
en beskrivelse, vi står overfor? Det er
et håndskrift nedskrevet i 1740’erne,
som i dag findes på Marinens Bibliotek
i København. Beretningen tillægges
normalt Johan Lorentz Carstens
(stamfader til slægten Castenschiold),
der i 1720’erne og 30’eme var planta-
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geejer i dansk Vestindien. Herluf
Nielsen gør dog i sin indledning med
rette opmærksom på, at visse forhold
taler imod at tillægge C. forfatterska
bet. I den forbindelse kunne man have
ønsket sig, at sidehenvisningerne i
Herluf Nielsens indledning var blevet
rettet, så de ikke mere gik på Danske
Magazins sidetal, men på den nye ud
gaves. Selve beretningen giver et væld
af oplysninger om administrationen af
og levevilkårene i dansk Vestindien
under Det vestindisk-guineiske Kom
pagnis sidste fase. Hertil kommer, at
den samtidig er en interessant kilde til
belysning af europæernes syn på de
sorte vestinderes natur, kultur og reli
gion. For forfatteren var den civilisere
de mands kendetegn ikke racen, men
religionen. Samfattende kan der kon
kluderes, at danske kolonihistorikere
bør være Det Kongelige Danske Sel
skab for Fædrelandets Historie og
Dansk Vestindisk Selskab taknemme
lig for denne kildeudgave, som er lige
så værdifuld som Reimert Haagensens
bog fra 1758. (Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i Vest-Indien).
Og samtidig er det underholdende læs
ning for folk, der blot vil vide, hvordan
man levede i dansk Vestindien i første
halvdel af det 18. århundrede, og hvor
dan datidens hvide så på negrene.
Svend E. Green-Pedersen
H. Rindorf: Ritmesteren. Wilh. Ferd.
v. Würtzen 1796-1858. En dagbog i
ramme.
(Dansk
Militærforlag,
1979). 120 sider.
I eftersommeren 1841 var nævnte rit
mester indlagt på Frederiks Hospital
for at gennemgå en ubehagelig kur
mod en unævnelig sygdom. Under ind
læggelsen førte han dagbog - karsk og
ligetil. Sproget og fremstillingen peger
i retning af en gudsforgående hugaf, et
indtryk, der bekræftes af den biografi
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ske ramme, udgiveren har lagt om
kring dagbogen. Nogen helt ligegyldig
person var v. Würtzen ikke. Efter se
nere krigsdeltagelse på fronten i syd
steg han i grader og vægt, til han i 1852
måtte afskediges som oberstløjtnant på
16 lispund, fordi han ikke mere selv
kunne stige til hest. Frederik VII gjor
de ham til den sidste militære kom
mandant på Rosenborg og knyttede
ham til »hoffet« på Jægerspris, hvor
soldatens robuste humor kom til sin ret
som underholdning for majestæten.
Udgiveren har fået den gamle hospi
talsjournal stillet til rådighed, og den
er et udmærket supplement til dagbo
gen, som af udgiveren er forsynet med
noter. Nu er det i sammenhængen ikke
afgørende vigtigt, men de personalhistoriske noter er for nogle militærper
soner næsten for omhyggelige. Da der
på hospitalet bliver indlagt en ride
knægt, ansat hos grev Rantzau til Brei
tenburg, er der note på sidstnævnte,
mens nogle i andre sammenhænge me
re centrale civilpersoner forbigås.
Der er vedføjet stamtavle, personre
gister og begravelsestale.
Ib Gejl
Christen (Toto) Østergård (udg.): Bre
ve fra Grønland. Glimt fra en præstetilværelse i 1830’erne, af Chr.
Christensen Østergaard I-II.(Ark
tisk Institut, 1981). 48 + 31 s.
Christen (Toto) Østergaard (udg.):
Breve fra Grønland. Glimt af en præ
stekones dagligdag i 1830’erne, af
Louise Østergaard I-II. (Arktisk
Institut, 1981). 38 + 21 s.
Den samlede udgave består af fire bre
ve 1834-35 fra præsten i Upernavik til
sin ven krigsassessor Hansgaard og et
brev 1834 fra præstens kone til sin
søster, formentlig den Juliane, som
præsten efter konens død blev gift
med. Bind I er i begge tilfælde en facsi-
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mile, og bind II en transkription til
skrivemaskineskrift, men med oprin
delig bogstavering bibeholdt. En kort
biografisk oversigt og en redegørelse
for udgivelsesforløbet indleder hæfter
ne. Det er alt. For interesserede kan
der henvises til Erslevs Forfatterlexicon (1853), der har en bibliografi over
Chr. Christensen Østergaards forfat
terskab, og til Dansk Biografisk Leksi
kon (1944), hvor han er biograferet af
H. Ostermann. Samme Ostermann har
i Det Grønlandske Selskabs Årsskrift
1935-37 udgivet nogle af Chr. Chri
stensen Østergaards breve og papirer.
De her udgivne breve føjer intet nyt
til Ostermanns udgivelser. For præsteparret var tiden i Grønland prøvelser
nes år, hvor præsten synes at have væ
ret på kant med alle lige fra den fjerne
inspektør i Godhavn til yngste
tømmermand i kolonien. Også til
grønlænderne var forholdet spændt.
Fra Louise Østergaard har ingen breve
så vidt vides været offentliggjort. Dette
brev til søsteren viser hende som en
from kvinde i et lykkeligt ægteskab,
men trykket af de samme ydre om
stændigheder som manden, med hvem
hun også delte den dybeste skepsis
over for grønlændernes karakteregen
skaber. Hun døde i Upemavik 1837,
mens manden vendte hjem 1841 med 1
overlevende barn af 4 fødte.
Som kilder er privatbreve et godt
supplement til de tjenstlige skrivelser,
og som sådan er også denne udgave
velkommen. Man kunne f.eks. nok be
tro en ven, at købmanden, dvs. koloni
bestyreren, var dybt involveret i ulov
lig handel med besøgende engelske
hvalfangere, men næppe skrive det i en
tjenstlig indberetning. Det var for far
ligt, hvis han alligevel ikke blev afske
diget, og ville efterfølgeren være bed
re? I de små grønlandske samfund hav
de fredens opretholdelse første priori
tet, og fredsforstyrreren var lige fuldt
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den, der gjorde opmærksom på uret
ten, som den der forvoldte den.
Axel Kjær Sørensen
M. Lorck og H. C. Bjerg (udg.): Fre
gatten Bellonas togt til Sydamerika
1840-41. Skibslægen J. H. Lo'rcks
dagbog. (Marinehistorisk Selskab,
1980). 122 s., ill.
Da fregatten Bellona fredag den 28.
august 1840 passerede Kronborg under
salut, drog den 300 mand store besæt
ning ud på et togt, der skulle komme til
at vare et helt år og bringe den i kon
takt med en række lande i Sydamerika.
Chefen, kommandør Chr. Wulff havde
nemlig fået til opgave at afslutte han
delstraktater og udpege konsuler med
det formål at skabe bedre vilkår for
dansk handel og søfart på det sydame
rikanske kontinent.
Togtets forløb er velkendt bl.a. tak
ket være den rejsebeskrivelse, som
skibspræsten, Dines Pontoppidan ud
sendte allerede i 1841 under titlen
»Reise til Sydamerika«. Denne bog
gav et udmærket indtryk af de lande,
der blev besøgt, og af de bestræbelser,
kommandør Wulff gjorde sig for at op
fylde sin mission; derimod beskæftige
de pastoren sig ikke, meget med selve
livet om bord, hvor noget tyder på, at
han befandt sig skidt og var ugleset af
alle - undtagen måske netop af chefen,
hvem hans bog i øvrigt er tilegnet.
Men der var andre end Dines Pon
toppidan, der gjorde notater under
den lange rejse: 2. underskibskirurg
Jørgen Heinrich Lorck førte omhygge
ligt dagbog, og her indtager livet i mes
sen om bord og oplevelserne med offi
cerskammeraterne under landlov en
central plads. Det er disse optegnelser,
som M. Lorck og H. C. Bjerg har fun
det anledning til at publicere i Marine
historisk Selskabs skriftrække.
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Den lille bog er forsynet med en kort
indledning, der ridser togtets baggrund
og forløb op og bringer såvel konstruk
tionstegninger som bemandingsregle
ment for fregatten. Desuden gengives
Kommende og gående rulle for togtet,
og det er en god idé, for det er ikke så
få oplysninger, læseren her kan skaffe
sig om besætningen, bl.a. om dødsfald
og desertationer.
Selve dagbogen, der bortset fra et
par enkelte overspringelser gengives i
sin helhed, er fængslende læsning. Ikke
fordi den præges af megen dramatik el
ler mange interessante begivenheder tværtimod, monotonien i dagligdagen
både om bord og i land går som en rød
tråd gennem beskrivelsen - men fordi
Lorck skriver levende med humor og
selvironi. Det billede, han tegner af of
ficerslivet er ganske usmykket: den
evindelige vagttjeneste, den stedseva
rende kamp for at få pengene til at slå
til i messen og under besøgene i land
og den evige jagt på kønne damer!
»Naturligviis ilede jeg strax ind i en
aabentstaaende Kirke, ikke saa meget
fordi jeg følte nogen andægtig Trang
hos mig, som snarere for om muligt at
see
nogle
Banda
orientalske
Skjønheder«.
Det er med andre ord personerne
omkring ham, der interesserer - ikke
fregattens diplomatiske mission, som
man kan have vanskeligt ved at få øje
på i hans beskrivelse, ej heller de
komplicerede politiske forhold på kon
tinentet, som man stort set kun for
nemmer gennem oplysningerne om de
mange udenlandske orlogsmænd, der
ligger i hver en havn. Forholdene i de
enkelte hovedstæder får heller ikke
mange ord med på vejen, når bortses
fra hvad der kan forbindes med »de
skjønne Damer«.
Dagbogen har Lorck næppe nogen
sinde tænkt sig at publicere - i modsæt
ning til messekollega Pontoppidan
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(»en arrogant og ubehagelige Persona
ge«) - og han ville nok også have fået
sværere ved at finde nogen at tilegne
den, for der falder drøje hug til både
chefen, næstkommanderende - den se
nere så bekendte Steen Andersen Bille
(»der ikke forsømmer nogen Leilighed
til at spille Chef, naar denne ikke er
ombord«) - og den uheldige messefor
stander, kaptajnløjtnant Meyer, hvis
elendige administration resulterede i,
at man måtte sælge klaveret til lodsen i
Montevideo for at få ordentlig mad på
bordet!
Lorcks dagbog er først og fremmest
en glimrende skildring af et helt spe
cielt miljø, og det er netop det, der
giver publiceringen sin berettigelse.
Det kan i den forbindelse undre, at ud
giverne ikke har fundet anledning til at
forsyne dagbogen med et noteapparat,
for der forekommer navne og begre
ber, som mange læsere ikke vil være
fortrolig med.
P. C. Willemoes Jørgensen
Ulrich Holstein: Militære jernbaner
ved Danmarks sydgrænser, 18441920. (Forlaget Zac, 1980). 93 s.,
ill.
Ulrich Holstein har med den forelig
gende bog ønsket »at samle og bevare
endnu kendt viden om jernbanernes
anvendelse i forbindelse med spændin
ger og stridigheder om Danmarks skif
tende sydgrænse«. Emnet er nok også
en bog værd, for jernbanens betydning
som transport- og kommunikations
middel viste sig at blive meget afgøren
de for udviklingen i mange grænseom
råder i Europa i løbet af det 19. år
hundrede.
Forfatteren interesserer sig naturlig
vis i første række for de deciderede mi
litære baner, men også det civile bane
nets betydning i krigs- og krisesituatio-
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ner drages med ind i behandlingen.
Bogen, der overvejende er kronolo
gisk disponeret, følger udviklingen fra
de første jernbaner i Slesvig omkring
midten af det 19. århundrede frem til
genforeningen i 1920. Hovedvægten i
behandlingen ligger dog klart på to
centrale perioder: dels krigen i 1864 og
optakten hertil, dels opbygningen af
den
såkaldte
»Sicherheitsstellung
Nord« i 1916-18.
Man får et godt indtryk af jernba
nens betydning i forbindelse med 1864.
Preussernes og østrigernes flittige an
vendelse af togtransport (for rytteriets
vedkommende i en form, der sågar le
der tanken hen på moderne biltog!)
står i skærende modstrid til den danske
overkommandos famlende forsøg på at
gøre brug af det nye hjælpemiddel.
Forfatteren giver adskillige eksempler
herpå. Således fandt den velkendte til
bagetrækning fra Dannevirke natten
mellem den 5. og 6. februar sted til
fods under yderst vanskelige forhold
på trods af, at overkommandoen den
5. februar havde 4 togstammer med ik
ke færre end 84 vogne til disposition
ved voldanlægget. Togene returnerede
stort set tomme til Flensborg i løbet af
den 5. februar!
»Sicherheitsstellung Nord« som for
fatteren i øvrigt har udgivet en hel bog
om i 1980, behandles indgående. Der
blev i årene 1916-18 bygget et tæt net
af militære baner med forskellige spor
vidder syd for Kongeå-grænsen; disse
baner fremstod som forbindelseslinjer
mellem og afgreninger fra såvel det ci
vile stats- som amtsjernbanenet. På
denne måde løste generalkommando
en i Altona problemet med at sikre
nordgrænsen med det færrest mulige
antal tropper i en tid, hvor der var rige
ligt brug for dem andre steder. Forfat
terens redegørelse tegner et klart bille
de af dette meget avancerede mobile
grænseforsvar.
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Som helhed er bogen dog temmelig
løst komponeret, hvilket bl.a giver sig
udslag i flere irrelevante afsnit (eksem
pelvis om Lyngby-Vedbæk-banen!);
desuden skæmmes den både af et til
tider meget kluntet sprog og af et utal
af trykfejl. Illustrationsmaterialet er
særdeles omfattende og giver, trods
den stærkt svingende kvalitet i gengi
velsen, et udmærket overblik over de
beskrevne anlæg.
P. C. Willemoes Jørgensen
Etatsråd Holger Hammerich: Mit lev
netsløb, ved Tage Kaarsted, (Oden
se Universitetsforlag, 1980) 262 s.
ill.
Med det foreliggende værk, fortsætter
ordenskapitlet udsendelsen af levnedsberetninger, der i 1977 påbegyndtes
med undervisningsminister M.R. Hartlings erindringer. Mit levnetsløb blev
påbegyndt i 1912, 1914 forelå to ma
skinskrevne hæfter i folioformat, 1915
var yderligere to hæfter færdige, som
skulle være udfyldende led mellem de
to først skrevne hæfter; men hermed
sluttede Hammerich ikke, idet han
fortsatte med at skrive til kort før sin
død 1915. Denne tilblivelsesform har
naturligt sat sit præg på fremstillingen,
idet der af og til kan forekomme genta
gelser, især i hæfterne, der var tænkt
som udfyldende led, men udgiveren
har mestret at kæde hæfterne sammen
på en sådan måde, bl.a. ved udeladel
ser der er markeret, og rokeringer, så
der er kommet et sammenhængende
hele ud af beretningen. Modsat mange
sætter Hammerich ikke sig selv i cen
trum i erindringerne, men evner at gi
ve en beskrivelse og karakteristik af et
miljø og de mennesker, der færdedes
deri. Værdien af det foreliggende værk
ligger ikke så meget i opsigtsvækkende
nye oplysninger, selv om det dog rum-
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mer nye detaljer, men i den miljøka
rakteristik, som den giver af den intel
lektuelle, nationalliberale overklasses
levevis og tankegang, som dannede
baggrunden for Hammerichs opvækst.
Meget underholdende og interessant
er hans beskrivelse af studieårene og
hans tid som ingeniør i De forenede
Stater, hvor han opholdt sig 1871-73.
Den sidste del af bogen, og ikke den
mindst interessante, beskæftiger sig
med Hammerichs virke i Danmark.
Han var bl.a. med i Kolindsundprojektet, senere var han stærkt interesseret i
udbygningen af sukkerfabrikationsin
dustrien omkring Nakskov. Som inge
niør og borgerrepræsentant var han
med til at præge planerne for Køben
havns nye hovedbanegård og Frihav
nen. Som folketingsmand var det især
forsvarssagen og de dansk-vestindiske
øer, der havde hans interesse. Kort før
sin død ydede han bidrag til grundlovs
sagens løsning. Det foreliggende værk
er velskrevet og giver et levende bille
de både af forfatteren, hans samtid,
dens problemer og opgaver.
Henrik Vedel-Smith
Allan Fridericia: August Bournonville.
Balletmesteren, som genspejlede et
århundredes idealer og konflikter.
(Rhodos, 1979). 414 s.
Det nittende århundreds idealer og
konflikter udsprang af revolutionens
epoke. Antoine Bournonville blev født
i Lyon den 19. maj 1760, hele 45 år før
sønnen August. Lyon var ingen ano
nym provinsby: her blomstrede i sen
middelalderen humanismen, her dyr
kede man livlige kontakter med Itali
ens teaterliv, opera og dans. Dramati
kere og kunstnere søgte til byen, der
fik et af Europas første trykkerier. Ik
ke mærkeligt, at en af Frankrigs be
rømteste balletmestre, Jean George
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Noverre, satte sine skelsættende og re
volutionerende handlingsbaletter op
her i 1750’erne. De var udtryk for en
groende modstand mod den enevældi
ge konge med krav om demokrati og
frihed. Antoine blev vidne til arrestati
oner og forfølgelse af fremstående bal
letdansere. Han var Noverres elev fra
sit niende til fjortende år. Senere fandt
han et fristed i England og var i ti år,
»de ti lykkeligste år« i hans liv, ballet
chef hos Gustav III. Det nye og revolu
tionerende var, at Noverre og hans ele
ver lagde hele ansvaret på balletmeste
ren: han blev hele værkets skabende
kraftcentrum. August Bournonville
overtog helt sin fars indstilling til dette
og balletreformatorernes to hovedmo
tivkredse: dagligdagen og højdepunk
terne inden for den klassiske digtning.
Efterhånden som 1800-tallet skred
frem, kom August Bournonville til at
stå isoleret med sin overbevisning om
balletdigteren som kunstværkets magi
ske kraftcentrum. Allan Fridericia har
skrevet en letlæst og levende monogra
fi om den internationalt berømte bal
letmester. Han gør et stort anlagt
forsøg på at sætte den geniale danser
og senere balletchef ind i en europæisk
sammenhæng. Han har indsamlet et
kolossalt kildemateriale i form af avi
ser, dagbøger, breve (B. efterlod sig en
enorm korrespondance), erindringer,
billeder, partiturer, sceneanvisninger
og anmeldelser. Omhyggeligt redegør
han for sine kilder i fyldige noter og
henvisninger og vil med sin bog skabe
et gedigent videnskabeligt værk - han
vil ikke nøjes med en mere populær
form, og han når også sit mål. Med
forfatterens udgangspunkt er det na
turligt, at han har hæftet sig ved det
revolutionerende i tiden og de enkelte
individers kamp mod enevælde og cen
sur. Fridericia sørger for, at vi får alle
kulisser med i billedet; Bournonville
danser aldrig isoleret, baggrunden er
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med hele tiden. Indgående skildrer
han forhistorien: Det Kgl. Teater fik
med Vincenzo Galeotti som leder sin
egen identitet, revolutionsstemningen
efter hændelserne i Paris og mordet på
Gustav III skabte en friere atmosfære
for alle udøvende kunstnere. August
Bournonvilles liv strakte sig fra Napo
leonstidens heltedyrkelse til en tid med
kooperative sammenslutninger og en
arbejderklasse med et eget politisk
parti, Socialdemokratiet. Hans barn
domshjem lå ved Knabrostræde, hans
mor var faderens tyve år yngre hushol
derske, den svenskfødte Lovisa Sund
berg. I Galeottis danseskole var han
kammerat med Johanne Louise Hei
berg; de fik begge af spanskrøret, hvis
læreren ikke var tilfreds. Det var et liv
i det armod og den ringeagt, der præ
gede de danske danseres liv. Barn
domsoplevelserne kom til at præge
August i usædvanlig høj grad: person
ligt førte han hele livet en kamp for de
underordnede og balletbørnene. Ved
hjælp af dagbøgerne følger vi ham til
Paris, hvor han fik sin uddannelse hos
de kendte mestre Vestris og Gardel,
derefter tog han til London, hvor han
fik mange afgørende impulser. Bour
nonvilles store successer i København,
hans ægteskab med Helena Håkonsson
fra Landskrona, skandalerne omkring
ham og hans virke som iscenesætter
skildres på baggrund af den accelere
rende industrialisering med den nye ar
bejderklasse. De enkelte balletter bli
ver analyserede, og bag alt ses Fridericias vilje til at levendegøre og gengive
miljøet historisk korrekt. Bournonville
skaber med »Valdemar«, »Cort Adeler
i Venedig«, »Sylphiden« og »Aladdin«
en ny form for dramatisk ballet med
nye rytmer, med modedanse og folke
danse. Han giver Europa nye impulser
og modtager selv indtryk på rejser til
England, Frankrig og Italien, bliver
naturalist og realist i sin kunst. Han
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søger nye motiver fra historien, da han
arbejder med »Erik Menved«, »Et fol
kesagn«, »Bellman«, »Soldat og Bon
de« - han er på talrige gæstespil i Nor
ge og Sverige. Revolutionen i 1848 bli
ver helt naturligt for Fridericia en af
gørende, skelsættende begivenhed i
August Bournonvilles liv. Han melder
sig straks som soldat, men det bliver
kun til et meget kort gæstespil, og han
vender tilbage til teatret, nu som bal
letmester og koreograf, han danser ik
ke længere selv på scenen. Nøglen til
hans virksomhed findes i dagbøgerne.
Han følger levende med i de politiske
og militære hændelser og komponerer
efter 1848 i alt 24 balletter. »Kermessen« og »Brudefærden i Hardanger« er
gode eksempler på, at han er nået
langt i sin realisme og sine naturalisti
ske studier. I hans overfyldte dagbøger
møder man massevis af navne. Bl.a.
kan man se, at Frederika Bremer har
gjort et dybt indtryk på ham: hans
kvindeskikkelser bliver mere og mere
nuancerede i 1850’erne. En anden og
mere ukendt side hos Bournonville be
handler Fridericia også: hans sociale
engagement. Familien flytter i 1849 til
Christianshavn, og på nærmeste hold
oplever han, hvad nød indebærer.
Hans indtryk omsættes i praktisk hjæl
pearbejde, han aflægger besøg hos fat
tige familier og skriver artikler om for
holdene, der resulterede i Danmarks
første sociale byggeri. Kunstnerisk
førte bl.a. dette til, at han tog skridtet
fuldt ud og skabte en helt igennem rea
listisk ballet, som vi f.eks. kan se i
»Fjeldstuen«; tre års virke i nabolan
det gør, at man har betegnet ham som
»Sveriges første moderne iscenesæt
ter«. Allan Fridericia har givet sin bog
store perspektiver. Alle kulturhistorisk
interesserede vil have glæde af denne
med stor stilistisk sans skrevne bog
med sine fyldige noter og litteraturhen
visninger, smukke billeder samt ud-
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mærkede fortegnelser over Bournonvilles samtlige værker. Godt nok er der
mange løse ender, som forfatteren la
der ligge, men her kan jo andre specia
lister spinde videre.
Michael Linton
Peter Anholm: Sømandsliv og guldfe
ber. Erindringer fra verdenshavene,
Australien og New Zealand 18541864. (Historisk Samfund for
Sønderjylland, Åbenrå 1981). 195
sider ill.
Efter 110 års skuffetilværelse er Peter
Anholms erindringer blevet udgivet.
Der er her ingen tale om i hast nedskrevne erindringer, men om en flere
gange omskrevet beretning. Oprinde
lig blev manuskriptet til i 1871, men
senere omarbejdet henholdsvis i 1889
og 1906 for at skabe en mere flydende
og detaljeret fremstilling. Den forelig
gende fremstilling er fra 1906 bortset
fra forordet (1871) og efterskriften
(1900), der blev lavet som en tilføjelse
til 1889-udgaven. Bogen giver i sin
første del en kortfattet, men detaljeret
fremstilling af det daglige liv, som de
store sejlskibes sømænd levede. Om
tiden som guldgraver, i bogens anden
og tredje del, skildres det daglige træl
se slid i jagten på guldet. Håb vekslede
med skuffelser; det var kun de færreste
beskåret at gøre det store fund. Styr
ken i denne del af bogen ligger i beskri
velsen af dagligdagen, det venskab og
samarbejde, der ofte var mellem guld
graverne. Peter Anholm opgav tilvæ
relsen som guldgraver og vendte hjem i
1864, to år før de store guldfund blev
gjort, for at slå sig ned som landmand.
Den foreliggende bog er et læseværdigt
dokument med sine beskrivelser af vil
kårene for datidens unge, som valgte
søen og jagten på guldet som levevej.
Henrik Vedel-Smith

Anmeldelser og litteratumyt
Birgit Nüchel Thomsen: Industrielle
foretagere på Tuborg 1873-1885.
Kilder og studier. (Selskabet til ud
givelse af Kilder til Dansk Historie,
1980). 690 s.
Hovedpersonen i denne bog er den
meget aktive industrimand fra sidste
halvdel af forrige århundrede, Philip
W. Heymann (1837-93). Han beskæfti
gede sig især med fremstilling og eks
port af forædlede danske landbrugs
produkter, men han var også med til at
grundlægge Tuborgs fabrikker 1873
sammen med C.F. Tietgen, G.A. Ha
gemann, Gustav Brock samt Rudolph
Puggård. I en årrække besad han end
og aktiemajoriteten.
Virksomheden var fra starten stort
anlagt og bestod foruden af et bryggeri
for bajersk øl tillige af en svovlsyre- og
gødningsfabrik samt et glasværk. I
1880 blev Heymann leder og formand
for foretagendet, som han koncentre
rede om bryggerivirksomheden, idet
han afviklede gødningsfabrik og glas
værk.
Philip W. Heymann var en udpræget
igangsætter eller entreprenør, som den
type kaldes i den økonomisk-historiske
debat. Entreprenørens betydning har i
mange år tiltrukket forskngens op
mærksomhed. Den østrigsk-amerikanske forsker Joseph A. Schumpeter
(1883-1950) har som bekendt hævdet
den innoverende entreprenørs funda
mentale betydning for samfundets
økonomiske og sociale udvikling, men
også Karl Marx har interesseret sig for
den store virksomhedsgrundlægger.
Det er derfor naturligt, at udgiveren
sætter Heymann ind i den forsk
ningsdebat, og gennem kilderne
ønsker hun, at læseren kan følge en
treprenørfunktionen på et mikroni
veau.
I en 80 sider lang introduktion sætter
udgiveren kilderne: breve og papirer
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fra det øverste iværksætterplan, dvs.
fra bestyrelses- og direktionsniveau,
ind i en samtidig sammenhæng. I dette
afsnit præsenteres også hovedperso
nerne, deres baggrund og berørings
kredse. Her sættes Heymann som per
son og type ind i en forskningsmæssig
diskussion, og Birgit Nüchel Thomsen
konkluderer, at entreprenørbegrebet,
sådan som Schumpeter opfattede det,
nærmest sprænges i forhold til perso
nen Heymann og virksomheden Tu
borg. Hun nævner således, at brygme
sterens indsats på Tuborg næppe kan
skilles fra Heymanns. Heller ikke
Marx’s teorier finder hun kan presses
ned over bryggerivirksomheden og
personerne bag Tuborg. Bl.a. fulgte
udviklingen i 1880’erne ikke det
forløb, som Marx havde postuleret vil
le være typisk.
Efter introduktionen følger selve kil
deudgivelsen, næsten 600 sider. Også
her fremlægges spændende læsning;
bl.a. fremgår det, hvordan ideer opstår
og udføres. Kombinationen af den fyl
dige indledning efterfulgt af selve kil
deudgivelsen giver læseren rimelige
muligheder for at forstå og følge udvik
lingen omkring Tuborg. Der kan na
turligvis altid rejses det spørgsmål, om
det er rimeligt med sådanne omfangsri
ge kildeudgivelser, når materialet i for
vejen er tilgængeligt på bryggeriet Tu
borg. På den anden side bliver der gen
nem sådanne arbejder fremlagt et ma
teriale, der kan benyttes også i mere
perifere sammenhænge, ligesom kil
derne naturligvis bliver spredt til en
bredere kreds. Kan udgivelsen tillige
stimulere interessen for erhvervshisto
rie, må arbejdet i høj grad siges at være
berettiget, og man kan med forvent
ning se frem til bind 2.
Henrik Fode
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Søren Mørch: Den ny Danmarkshisto
rie 1880-1960. (Gyldendal, 1982).
428 s.
Under betydelig opmærksomhed har
Søren Mørch udgivet Den ny Dan
markshistorie. Det er en stor bog. Tek
sten fylder 407 dobbeltspaltede sider,
og der er mange illustrationer. Bogens
stil er præget af en mundtlig fortælle
form, som gør den velskrevet og velop
lagt indtil det forføreriske. Emnet for
bogen er Danmarks overgang fra et ulandslignende agrarsamfund til et indu
strielt velfærdssamfund, og hovedvæg
ten er lagt på at beskrive de forandrin
ger i levevilkår og bevidsthedsliv, som
denne overgang førte med sig. ‘Be
vidsthedsliv’ bruges i bred forstand,
idet både politik, privatliv og kunst be
handles som forskellige udtryk for op
fattelsen af omverdenen. Bogen er en
bredt anlagt beskrivelse af en længere
periodes socio-økonomiske og dermed
sammenhængende bevidsthedsmæssige
udvikling. Det er et stort mål at sætte
sig, og forfatteren kan gøre krav på en
betydelig kredit for overhovedet at tur
de. Der kan imidlertid rettes forholds
vis tungtvejende indvendinger mod bo
gen, som det i det følgende skal søges
påvist. Så meget mere kan der være
grund til at slå fast, at bogen har man
ge kvaliteter, den rummer mange nye
iagttagelser og har mange rammende
formuleringer og formår at fastholde
læserens interesse.
Det er et hovedsynspunkt i bogen
mht. den socio-økonomiske udvikling,
at den danske arbejderklasse ikke var
et proletariat, men slet og ret landar
bejdere, der flyttede til byerne for at få
det bedre, og det fik de. Det står ikke
helt klart, hvorfor landarbejdere ikke
kan være proletariat, men det er en bi
ting. Det er nok også en vel kortfattet
beskrivelse af de vandringsbevægelser,
der forekom i perioden at fremstille
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dem som alene et resultat af byernes
tiltrækning. Men den største svaghed
ved behandlingen af den socio-økonomiske udvikling er, at der ikke gives en
samlet oversigt over befolkningens er
hvervsfordeling og udviklingen i den.
Der siges en del om den demografiske
udvikling, fødselstal, middellevetid
osv., men befolkningens erhvervsfor
deling behandles kun strejfvis. Der
bringes oplysninger om anvendelsen af
landbrugsarealet og om den samlede
arbejdsstyrke i landbruget, men en
oversigt over omfang og udvikling af
de sociale grupper på landet får man
ikke. Funktionærgruppens fremvækst
berøres kun perifert. Forholdet mel
lem faglærte og ufaglærte arbejdere
omtales slet ikke. De socio-økonomiske forhold, der inddrages i fremstillin
gen er derfor selektive og langt fra
dækkende, og det er bogens emne ta
get i betragtning absolut en mangel.
Mht. den bevidsthedsmæssige udvik
ling er det Søren Mørchs hovedsyns
punkt, at det er noget vrøvl at sige, at
arbejderne blev borgerliggjort: Den
velstand, som industrialiseringsproces
sen førte med sig, førte ikke til, at ar
bejderne overtog de borgerlige nor
mer, tværtimod blev det borgerskabet,
der overtog arbejderklassens normer
for kultur og familieform. Det er bo
gens tese så at sige, gentaget og ud
strakt til at omfatte de fleste af bevidst
hedslivets sider, således også bolig
form, påklædning og madlavning.
Det lykkes ikke Søren Mørch at
godtgøre eller bare sandsynliggøre rig
tigheden af denne tese, tværtimod an
fører han selv momenter, der taler
klart imod. Man kan først se på udvik
lingen i familieform. Her er perioden
karakteriseret af, at husholdningerne
(med tyende, skyggetanter osv.) for
svandt og blev afløst af kærnefamilier,
der kun bestod af far, mor og børn.
For Søren Mørch har »afskaffelsen af
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hustyendet ... formodentlig været det
enkeltforhold der på mest indgribende
måde har formet kønsroller og fami
liemønstre«. (s. 350) »»Husmoderen«,
»husfaderen« ... ændrede i virkelighe
den deres familiemæssige struktur ra
dikalt efter at husmoderen havde fun
det ud af at hun godt kunne klare sig
uden ung pige. Også de ophørte med
at leve i en husholdning og blev i stedet
for en kærnefamilie. Den første sam
fundsgruppe der havde foretaget dette
spring var de byarbejdere der tjente
penge nok til at deres kone i al fald
ikke behøvede at rende ud og gøre
rent, og som heller ikke behøvede at
have logerende, men som på den an
den side ikke tjente så meget, at de
kunne holde hushjælp. Kærnefamilie
med hjemmegående husmoder blev af
den grund almindelig blandt byarbej
dere«. (s. 348). Umiddelbart kan det
være svært at forene synspunkterne, at
det var tyendets afskaffelse, der var af
gørende for overgangen til kærnefami
lie, og at det var arbejderne, der først
foretog denne overgang til kærnefami
lie, da der - som Søren Mørch selv på
peger - ikke for deres vedkommende
var tale om at afskaffe tyende. Forkla
ringen på den tilsyneladende modsigel
se ligger i den borgerlige husmoderrol
le, der defineres som arbejdsgiver for
tyendet: »Husmoderen som type var et
lødigt og fuldgyldigt identifikationsob
jekt for unge piger ... Hendes aura
strålede ud over den samfundsklasse
hun tilhørte. Hendes arbejde var me
ningsfyldt, også når det betragtedes fra
tjenestepigernes position, og for kvin
der af arbejderklassen var husmoderen
som ærketype ikke noget fjernt og
ukendt ... Husmoderrollen havde der
for vægt og gyldighed også i de sam
fundsklasser, der aldrig nogensinde vil
le kunne forestille sig at holde tjeneste
folk, og hvor husarbejdet udførtes af
konen og af konen alene ... Også i ar-
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bejderklassen i byerne var »den hjem
megående kone« idealet, og det hørte
sig til at man kunne »forsørge kone og
børn«, hvad arbejdere faktisk både
kunne og gjorde helt op til 1950’erne«.
(s. 349f). Men dermed har Søren
Mørch også indrømmet, at arbejder
klassens overgang til kærnefamilien o.
1920 var en borgerliggørelse, en tilnær
melse til den borgerlige familieform,
hvor manden var forsørger, og konen
ikke behøvede at tage arbejde uden for
hjemmet. Men af gode grunde kunne
det kun blive en tilnærmelse, en skra
bet udgave af den borgerlige familie,
fordi bourgeoisfruen heller ikke be
høvede at arbejde i hjemmet, hvilket
arbejderkonen gjorde. Det er derfor
heller ikke rigtigt at beskrive borger
skabets overgang til kærnefamilien o.
1960 sådan, at det dermed var
byarbejderklassens normer og værdi
sæt, der blev samfundets alment accep
terede. Det arbejde, der skulle udføres
af fruen i et borgerhjem o. 1960, kan
ikke sammenlignes med det arbejde,
som de hjemmegående arbejderkoner
havde udført siden de begyndte at dan
ne kærnefamilie i 1920erne. Arbejderkonerne knoklede fysisk i hjemmet,
bourgeoisfruen af 1960 havde en ren
gøringskone til det grove og maskiner
til resten, bekvemmeligheder der ef
terhånden (-e- rengøringskone) bredte
sig til arbejderklassen. Det var altså
igen arbejderklassen, der nærmede sig
til de borgerlige normer, og ikke om
vendt. Det er Søren Mørch i virkelig
heden selv inde på, dog uden at drage
konsekvensen af det. Han peger såle
des på, at arbejderkonerne efter 1960
begyndte at blive udearbejdende og
forklarer det ved at henvise til, at det
var nødvendigt, hvis de skulle have
parcelhus, bil og sommerhus, (s. 350).
Hvorfra kom den norm, at man skulle
have parcelhus, bil og sommerhus?
Søren Mørchs teori om borgernes ar-
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bejderliggørelse holder altså ikke
m.h.t. familieform.
Også kulturelt var det efter Søren
Mørchs mening arbejderklassen, der
blev normdannende. Industrialise
ringsprocessen skabte en massekultur,
hvor kvantitative betragtninger blev
afgørende for de kulturelle udtryk.
Heller ikke denne del af tesen gives
der tilstrækkeligt belæg for. »Her i lan
det blev det moderne åndsliv tilpasset
til og præget af den nye klasse af land
arbejdere, der blev byboer ... Det er
det samme mønster vi har set flere gan
ge: fornyelserne skete med udgangs
punkt i de lavere samfundsklassers be
vidsthed, under jammer og klage over
vulgariseringen fra velbjærgede«, (s.
283). Det er ganske vist ikke udeluk
ket, at Søren Mørch har ret i dette.
Det lader sig ikke afgøre på det forelig
gende grundlag. Her skal det imidler
tid understreges, at han selv peger på,
at processen ikke blot foregik ved, at
arbejderklassen bevidst påtvang sam
fundet sine kulturelle normer, men at
der også var tale om, at der forekom
en tilpasning til arbejderklassens nor
mer. Der var altså nogen, som søgte at
tilpasse de kulturelle udtryk til arbej
derklassens normer, men vel at mærke
de normer, som tilpasserne mente, at
arbejderklassen havde. Det er derfor
et åbent spørgsmål, i hvor høj grad det
var arbejderklassen eller tilpasserne,
der udformede industrisamfundets
massekultur og dens normer. De nye
kulturformer var film, reklame og
fjernsyn, og de blev dominerende, idet
de gamle kulturudtryk forsvandt, eller
mistede enhver betydning: De hastige
sociale forandringer i perioden »af
spejlede sig i de mange -ismer og ret
ninger inden for de traditionelle kul
turudtryk:
litteratur,
malerkunst,
skulptur, teater, men navnlig viste det
sig ved at disse gamle udtryksmåder
blev omgået og erstattet af helt nye:
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avisen, reklamen, radio, film og fjern
syn i en proces der for øvrigt stadig
pågår. For den historiske betragtning
er flimmeret af retninger inden for de
gamle kulturudtryk af ikke ringe anek
dotisk interesse, men fordybelsen heri
befordrer ikke forståelsen. Det histo
risk betydningsfulde er afviklingen af
kunstarterne og opbygningen af de
moderne kulturudtryk, først og frem
mest reklamen.« (s. 243) Det er ikke
korrekt, at de gamle kulturudtryk er
blevet afviklet og erstattet af nye,
tværtimod. Kunstarter som teater og
ballet har gennem fjernsynet fået en
større udbredelse end nogensinde tidli
gere, og det er vel næppe urimeligt at
se det som en medvirkende årsag til
den tilstrømning, som teatrene har haft
i 70erne og 80erne (fremmet af diverse
abonnementsordninger). Det bliver
hos Søren Mørch til, at de gamle
kunstarter efter 1960 »oplevede ... en
bleg renæssance som underholdning i
fritidssamfundet på linie med finere
madlavning, bridge og de forskellige
sportsaktiviteter« (s. 281). Hvad vil det
sige, at det var underholdning på linie
med finere madlavning og bridge? Det
er Søren Mørch, der sætter teater og
madlavning på linie. Hvordan opfatte
de tilskuerne det? Har Søren Mørch
noget belæg for, at de også satte det på
linie? Bag formuleringen lurer en på
stand om, at for folk var det et fedt,
om de så »Scener fra et ægteskab« eller
spillede kegler, det drejede sig i begge
tilfælde kun om at få gjort kål på noget
fritid.
Sammen med fjernsynet er rekla
men det vigtigste af de moderne kul
turudtryk. Søren Mørchs behandling af
reklamen er gennemgående god, og
han får udmæket præciseret reklamens
betydning for industrikulturens udfol
delse. To punkter kan give anledning
til kommentar. Søren Mørch ser rekla
men som den egentlige drivkraft bag
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den seksuelle frigørelse, og det er vel i
en vis forstand rigtigt, men hvis man
ved seksuel frigørelse forstår en mini
mering af de seksuelle frustrationer, er
det nok et spørgsmål, om ikke rekla
men har skabt flere seksuelle frustrati
oner, end den har fjernet. Reklamens
teknik med at erotisere varerne er i
hvert fald frustrationsskabende. I rela
tion til det seksuelle har reklamen der
for nok først og fremmest været kom
mercialiserende, og at den i den for
bindelse har fjernet nogle tabu, er en
biomstændighed. Det er utvivlsomt
rigtigt, at reklamen har været den mest
virksomme enkeltfaktor bag den form,
den seksuelle frigørelse har fået, men
det må samtidig siges, at den har for
vredet processen og i en vis forstand er
en hindring for en virkelig seksuel fri
gørelse. Det andet punkt, der skal ta
ges op til drøftelse i forbindelse med
behandlingen af reklamen, er Søren
Mørchs opfattelse, at reklamen har
skabt et nyt tabu: At der ikke må være
forskel på folk. Det er ikke rigtigt. Re
klamen har tværtimod systematisk sat
folk op mod hinanden ved at inddele
nationen i to grupper: De der har suc
ces, og de der ikke har. Det egalitære i
reklamen ligger i dens påstand om, at
alle uden persons anseelse kan købe
sig plads i den rigtige gruppe. Heller
ikke m.h.t. kulturliv bliver det godt
gjort, at arbejderklassen er blevet
normdannende.
Man kan dernæst se på bogens dis
position. Tidsrummet 1880-1960 deles
ikke op i fåser, men behandles under
et. Det er længere linjer, end man ple
jer, og derved bliver der ridset nogle
sammenhængende udviklingslinjer op
på en udmærket måde. Til gengæld
sløres konjunkturforløbets betydning.
Det ses f.eks. i behandlingen af det ån
delige klima, hvor det hævdes, at ud
viklings- og fremskridtstanken gav pe
rioden 1880-1960 et enhedspræg (s.
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262). Ikke et ord om fin-de-siécle eller
mellemkrigstidens kulturpessimisme til
trods for, at Søren Mørch selv senere i
bogen anfører følgende citat af Georg
Brandes fra 1886 »Hvor er den tom
den snak om fremskridtet ...« (s. 287).
Der er en betydelig selektivitet i dispo
sitionen. Det er allerede nævnt i for
bindelse med omtalen af den erhvervs
mæssige udvikling. Det ses også ved
behandlingen af de politiske ideolo
gier. Hverken den borgerlige, natio
nalliberale ideologi eller den socialisti
ske bliver taget op til behandling under
henvisning til, at det blot var karakter
træk ved den kapitalistiske civilisation
som sådan og ikke noget specielt dansk
(s. 213). Med den begrundelse kan
man i og for sig afskaffe hele Dan
markshistorien, som - når det kommer
til stykket - kun er variationer over et
europæisk grundtema. I det foreliggen
de tilfælde er det særlig uheldigt, da
det danske socialdemokrati udformede
en landbrugspolitik, som var eneståen
de blandt datidens socialistiske partier.
Omvendt er det ikke rigtigt at fremstil
le det som enestående, at der fandtes
en borgerlig antinationalliberal retning
i Danmark. Delingen inden for libera
lismen mellem en nationalliberal og en
socialliberal strømning var almindelig
udbredt. Selektiviteten viser sig også
ved, at et så vigtigt forhold som inter
esseorganisationernes fremvækst næ
sten ikke omtales. Den eneste side, der
behandles, er spørgsmålet, om fagbe
vægelsen bidrog til at hæve levestan
darden for arbejderne. Det besvares
benægtende under henvisning til, at ar
bejdernes andel af nationalindkomsten
trods deres udbyggede organisations
system ikke steg 1870-1947, men lå på
ca. 35%, mens indkomstandelen hos
funktionærer og tjenestemænd, der var
dårligt organiserede, i samme periode
voksede fra 4 til 20% (s. 97). Argu
mentet holder ikke. At funktionærer
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og tjenestemænd femdoblede deres an
del af nationalindkomsten kan ikke
undre i betragtning af, at de i det sam
me tidsrum også omtrent femdoblede
deres andel af den erhvervsaktive be
folkning. Det fremgår af den artikel af
Einar Cohn, som Søren Mørch bygger
på, og af samme artikel fremgår det, at
arbejderklassens andel af den er
hvervsaktive befolkning i store træk
var uforandret. At Cohns beregninger
er behæftet med svagheder, kan man i
denne forbindelse se bort fra. Det af
gørende er nemlig, at man overhove
det ikke kan måle organisationernes
betydning ved at se på den pågældende
erhvervsgruppes andel af indkomsten.
Det stadige pres, der udgik fra fagbe
vægelsen for at hæve lønnen, når kon
junkturerne gik op, og fastholde den,
når konjunkturerne gik ned, har for
mentlig bidraget til at hæve det abso
lutte indkomstniveau, og at de andre
befolkningsgrupper med tilsyneladen
de mindre besvær har været i stand til
at holde trit med arbejderne, forklej
ner ikke fagbevægelsens indsats og be
tydning.
Bogen er selektiv i behandlingen af
emnet, og mange af synspunkterne
fremsættes uden belæg. Med denne
stærkt subjektive tilgang bliver forfat
terens livssyn på en meget direkte må
de bærende for hele fremstillingen.
Det kan illustreres ved nogle citater.
»Politikken har til opgave at tildække
samfundets konflikter og gøre det ud
holdeligt for dets medlemmer at leve
med dem«, (s. 243). Det er en mærke
ligt indholdstom definition. I henhold
til den bliver kompromiset det egentli
ge politiske mål - for enhver pris og
uanset hvad kompromiset sagligt set
går ud på. Det er ikke politikkens op
gave at skabe gode eller måske endda
bedre levevilkår for folk, men blot at
sikre, at de har det så tåleligt, at de
ikke gør oprør. Det er konsekvensen
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af den opstillede definition; er det vir
kelig Søren Mørchs alvor? Det svarer
meget godt til, hvad han i øvrigt skri
ver. Ved systemskiftet 1901 skete der
således ikke andet »end at de ministre
kongen udnævnte fortsat skulle udnævnes af kongen men de måtte ikke få
flertallet i folketinget imod sig«, (s.
121). Ikke andet? Når man betænker
konsekvenserne, var det i grunden ik
ke så lidt. »Kulturen har til opgave at
lægge en mening ind i samlivet mellem
mennesker«, (s. 243). Det forekom
mer at være en mærkeligt mekanisk
kulturopfattelse. Men den svarer også
meget godt til, hvad der i øvrigt skri
ves. Om de danske forfattere i tiden
efter 1. Verdenskrig skriver Søren
Mørch således: »Man kan næppe næv
ne én eneste betydelig dansk forfatter,
hvis eksistens ikke var afhængig af
salgstallene hos Gyldendal og som ikke
var indstillet på at rette sig efter de råd
og vink han modtog fra forlaget«, (s.
281). Har Søren Mørch noget belæg
for, at eksempelvis Kjeld Abeil eller
Karen Blixen nogensinde af hensyn til
salgstallene eller som følge af råd og
vink fra Gyldendal gav deres værker en
udformning, som de ikke selv fandt
kunstnerisk forsvarlig? Det er en op
fattelse, der reducerer kultur til noget
mekanisk og kommercielt. »Ligesom
dyrkere af bordtennis, cyklesport og
badminton, fik også malere, billedhug
gere, teaterfolk og udøvere af klassisk
musik i løbet af 1960’erne lagt hver sit
lille sugerør i de svulmende offentlige
kasser og det kom der en del tidsfor
driv ud af i de forskellige samfunds
klasser«. (s. 281). Det står ikke helt
klart, hvad Søren Mørch egentlig vil
med den bemærkning. Finder han det
forkert, at der blev givet offentligt til
skud til sport, maleri og teater? Der
imod er det svært at overse den hånlige
og nedvurderende tone, han skriver i,
og som ikke er begrænset til det an
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førte citat. Den bærende holdning i bo
gen er en grundfæstet misantropi.
Denne bog har andre helte end de sæd
vanlige historiebøger, proklameres det
på bagsiden, men det passer ikke, den
ne bog har ingen helte, i denne bog er
vi alle til grin jævnthen, marionetter i
et spil, som ingen forstår. Meget af
det, der siges, bliver mere karrikatur
end karakteristik. Der er en bemærkel
sesværdig mangel på kærlighed til folk
og land.
Som der ovenfor er argumenteret
for, kan der rettes en del indvendinger
mod Søren Mørchs bog, men bogen
har naturligvis også positive træk. Alli
gevel er det helhedsindtrykket, at syns
punkterne gennemgående tilspidses
langt ud over, hvad der gives belæg
for, og at bogen er for løst funderet og
for tilfældigt disponeret til at kunne
gøre det ud for en ny Danmarkshisto
rie. Men har hensigten været at provo
kere, er det lykkedes fuldtud.
Jørgen Fink
George Nellemann: Polske landarbej
dere i Danmark og deres efterkom
mere. Et studie af landarbejderindvandringen 1893-1929 og indvan
dringens integration i det danske
samfund i to generationer. (Natio
nalmuseets forlag, 1981). 413 s., ill.
kr. 160,Det var Socialforskningsinstituttet, der
direkte inspirerede Nationalmuseet til
at undersøge og beskrive »roepolakkerne«s historie i Danmark.
Bogen redegør for indvandringen set
ud fra en push and pull model med ar
bejdsløshed i Polen og behov for sæ
sonarbejdskraft i det danske landbrug,
hvor sukkerroedyrkning endnu var
stærkt arbejdskrævende. Alt dette sat
te en sæsonvandringsbevægelse i gang,,
og da første verdenskrig brød ud,
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strandede op mod 4000 sæsonarbejde
re i Danmark. 3/4 af dem var kvinder,
78% var under 20 år, og 25% havde
aldrig gået i skole.
Det er om disse 4000 mennesker og
deres børn, Nellemann skriver. Med
udgangspunkt i arkivundersøgelser og
interviews med 800 af de gamle polak
ker beskrives deres arbejdsforhold,
forbindelse til den katolske kirke, den
danske arbejderbevægelse og meget
mere. Naturligvis lægges der vægt på at
belyse, hvad der er bevaret af gammel
polsk kultur og hvorfor.
Det er en særdeles læsevenlig og
spændende undersøgelse, der lægges
frem, og så er bogen gennemillustre
ret; i et bilag aftrykkes lovtekster, ar
bejdskontrakter og andet forvaltningsmateriale.
Under læsningen af bogen er det næ
sten umuligt at undgå, at tankerne
vandrer mod vor egen generations gæ
stearbejdere.
Henrik Fode

Danske byer og deres mænd. Red.:
Anders K. Jensen. X IX Roskilde
by. Under medvirkning af redak
tionssekretær
Chr.
Thomsen.
(Danske byer og deres mænd,
Brobjerghus, Århus, 1917, Forla
get Thorsgaard, Frederikssund,
1981). 128 s.
Samme: X X IX Frederikssund. Under
medvirkning af lærer Edvard Hjarsøe. (Danske byer og deres mænd,
Brobjerghus, Århus, 1918, Forla
get Thorsgaard, Frederikssund^
1981). 125 s.
Fra slutningen af 1890’erne og frem til i
al fald et årti efter 2. verdenskrig ud
sendte forskellige forlag, oprettet for
tilfældet, en række topografisk-personalhistoriske værker fra den danske
hovedstad og provins, værker som De
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danske byerhverv, Danmarks byer og
deres mænd, Jyske byer og deres
mænd, Danske byer og deres mænd
m.fl. Værkerne var en slags »maskere
de« annoncebøger, ikke således at for
stå, at den enkelte by, firma, forret
ning eller virksomhed betalte for opta
gelsen; men de kontakter, agenterne
skabte sig, når de samlede oplysninger,
formidlede altid et vist salg, der også
blev stimuleret af den kendsgerning, at
folk altid var og er glad for at kigge ind
ad egne »vindever«.
For firmaomtalerne gjaldt det, at de
meget ofte var noget lobhudlende slud
der, som for næsten alle gav indtryk af
en central placering i byens eller eg
nens erhvervsliv. Ikke desto mindre in
deholder værkerne om såvel by som
borgere en række oplysninger og bille
der, som faktisk kun er bevaret her,
eller som i al fald kun med det al
lerstørste besvær ville kunne graves
frem af arkivalier, aviser og fagblade.
Værkerne, der er meget benyttet af
lokalhistorikere, har været vanskelige
at få fat på. Forlagene er forlængst bor
te, og de videnskabelige bibliotekers
eksemplarer er få og ofte slidte. Det er
derfor en god idé, Thorsgaards forlag i
Frederikssund har fået med en genud
givelse af Danske byer og deres mænd,
der udkom under 1. verdenskrig. Det
er foreløbig blevet til to bind, 1. Ros
kilde og 2. Frederikssund (Slagelse og
Århus er på vej), der i typografisk hen
seende fremtræder fuldstændig, som
de tog sig ud for mere end 60 år siden.
Et enkelt kup har man dog gjort, idet
det er lykkedes ved en energisk indsats
fra de lokalhistoriske arkiver og inter
esserede private at skaffe de originale
billeder til veje, således at den side af
publikationerne står langt bedre, end
man kunne have ventet. Bøgerne giver
et udmærket indtryk af de to byer anno
dazumal - ak, hvor forandret - de vil
være hyggelige og stimulerende at bla-
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de i for ældre, men også praktiske red
skaber for dem, der arbejder med den
nyere lokalhistorie.
Finn H. Lauridsen

Sigurd Jensen: Københavns historie
bd. 5. Under fælles ansvar. (Gyl
dendal, 1981). 396 s.
Femte bind af Københavns historie,
årene 1900-45, er skrevet af fhv. stads
arkivar Sigurd Jensen. Værket indle
der med det nye rådhus’ første klok
keklemten nytårsnat 1900, og den ind
ledning er ret karakteristisk for hele
fremstillingen, der er levende, fæng
slende og letforståelig.
Den detaljefyldte fremstilling be
skriver de økonomiske vanskelighe
der, der fulgte med de store kommuna
le indlemmelser ved århundredskiftet,
da hovedstadens befolkningstal netop
nåede op på den halve million. Det gav
vanskeligheder på mange områder,
men også fordele. Der blev plads til de
nødvendige kirkegårdsanlæg, men til
gengæld skulle der ofres store summer
på kloakering og anden infrastruktur i
de indlemmede områder.
Selv om stofmængden er særdeles om
fattende, så ses perspektiverne og linier
ne dog for detaljer. Boligproblemerne,
detailhandlereksplosionen, bankvan
skeligheder, mælkedrenge, badean
stalter og lokummer. Det er med alt
sammen. I løbet af de 45 år bindet om
handler blev København ændret. Der
blev revet talrige ejendomme ned. Nye
beboelseskvarterer kom til, trafiksy
stemet blev udviklet. Det politiske sy
stem blev mere markeret med talrige
spændinger, demonstrationer m.m.
Også billedsiden er der gjort meget ud
af. Den supplerer i høj grad teksten,
og mange af illustrationerne er hidtil
ukendte.
Det er dog karakteristisk, at resulta

Anmeldelser og litteratumy t
tet er blevet en bog om københavnerne
og vel i særlig grad for københavnerne.
Den mangler udblik til det øvrige sam
funds større byer og tidens mere aktu
elle problemstillinger. Den er nok ble
vet en for isoleret københavnerhisto
rie. Men det må indrømmes, at mange
af landets større provinskøbstæder vil
misunde København dens moderne by
historie.
Henrik Fode
Georg Nielsen: Sådan gik det til —. En
håndværkers tilbageblik. (Dansk
Bladforlag, 1981). 108 sider.
Forfatteren er æresmester i Køben
havns Malerlaug. Han er søn af en ma
lermester, kom selv i lære i 1914 og fik
sølvmedalje for sit svendestykke. Ud
dannelsen blev fulgt op med ophold i
udlandet og undervisning på malersko
le, hvor hans interesse tidligt samlede
sig om skrift og skilte.
Faderen døde før Georg Nielsen
kunne overtage forretningen, den blev
derfor ført videre af en slægtning, i
1922 overtog han den stadig mere hensygnende virksomhed. I de første år
blev den drevet som blandet malerfor
retning. Mester kørte ud på cykel i det
fine tøj for at hente ordrer, siden skif
tede han til arbejdstøj, så igen af sted i
det fine tøj for at bringe regningen ud.
Startkapital var der ikke meget af: En
mindre opsparing fra læreårene, lån fra
en onkel og så leverandørkreditten.
Georg Nielsens erindringer er inter
essant læsning. De viser, hvordan en
ung mand kom i gang som selvstændig
håndværker. Hvorledes han fik kon
takt til kolleger, og hvordan han fik
forretningen drejet ind i en niche - ud
stillingsdekorationer. Sammen med sin
kompagnon, plakatkunstneren og teg
neren Thor Bøgelund byggedes en
virksomhed op med udstillings-dekora-

Anmeldelser og litteraturnyt
tioner herhjemme og i udlandet. De
anvendte ny teknik, og indførte blandt
andet som de første i landet silketryk
teknik.
Bogen er særdeles fængslende; og
der kunne ønskes tilsvarende initiati
ver fra andre hånværksfag; Georg
Nielsen lægger nemlig ting frem, som
det for den udenforstående på det nær
meste er umuligt at få fat på fra andre
kilder.
Henrik Fode
A. R. Jørgensen: 9. april. De spildte
muligheders
dag.
(Gyldendal,
1980). 183 s.
Den 9 ..april står for mange som en
»skammens dag«; navnlig blandt de of
ficerer, der ved den lejlighed gjorde
tjeneste på mere ydmyge poster, efter
lod dagen en følelse af, at man havde
været offer for et forræderi. Adskillige
fremførte da også. i tiden efter 1940
skarp kritik af både politikere og højt
stående officerer.
Oberst A. R. Jørgensen var en af de
unge officerer, der allerede i 1940
mente, at forløbet den 9. april burde
have været anderledes. Som næstkom
manderende ved et ingeniørkompagni
i Sønderjylland foreslog han den 8.
april, at kompagniet forberedte enkel
te brosprængninger på de to jyske
længdebaner. Jyske division nægtede
tilladelse hertil og sikrede dermed, at
besættelsesmagten fik et fuldt funk
tionsdygtigt jernbanenet stillet til rå
dighed. At tyskerne forstod at udnytte
dette, havde A. R. Jørgensen rig lejlig
hed til at konstatere i dagene efter in
vasionen, hvor den ene togstamme ef
ter den anden rullede nordpå med for
syninger. Et par brosprængninger i
Sønderjylland ville afgjort have skabt
visse problemer for tyskerne, men ska
derne kunne hurtigt være blevet ud
bedret. Anderledes ville situationen
have været, hvis der fra dansk side var

755
blevet sørget for en mere systematisk
lammelse af det jyske jernbanenet. I så
tilfælde ville tyskernes lynbesættelse af
Danmark og Norge være blevet udsat
for alvorlige forsinkelser.
Det er dette perspektiv, forfatteren
har arbejdet videre med efter besættel
sen, og han er kommet til den konklu
sion, at der i april 1940 faktisk var mu
lighed for ikke blot at vanskeliggøre og
sinke tyskernes operation »Weserü
bung«, men endog for at gøre felttoget
mod Norge til en regulær fiasko med
heraf følgende svækkelse af Hitlers po
sition på hjemmebane! Muligheden
var der, men den blev ikke udnyttet,
ja, dårligt nok opfattet som en mulig
hed af en uforberedt og lamslået hærle
delse. Derfor valgte Danmark den 9.
april at føre en kort neutralitetskamp
og lade den efterfølge af en alle styrker
omfattende kapitulation. I den situa
tion skulle man efter forfatterens me
ning have satset på en »kommunika
tionskrig« suppleret med en kapitula
tion, der omfattede alle ikke-involverede styrker.
A. R. Jørgensen har med sin bog
ønsket at påvise, at en sådan »kommu
nikationskrig« var en realistisk og sær
deles effektiv mulighed i april 1940.
Han definerer en »kommunikations
krig« som en operation, hvor man med
en begrænset indsats opnår betydelige
militære resultater ved at ødelægge
fjendens forbindelseslinier, og han
gennemgår i et par centrale kapitler
forløbet og betydningen af en sådan
operation kaldet »Springbræt«.
»Springbræt« er fra forfatterens side
først og fremmest tænkt som en ganske
sammensat operation, der indebærer
såvel defensive som offensive elemen
ter samt en vis koordinering af dansk
og norsk indsats. Det er i den udform
ning, »Springbræt« ville have fået den
største effekt; men også en mere be
grænset udgave af operationen, f.eks.
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en rent dansk operation eller blot en
udførelse af planens defensive elemen
ter, ville efter forfatterens mening ha
ve haft betydning - ikke mindst for
Danmarks omdømme i udlandet. Den
danske del af »Springbræt« skulle om
fatte sprængning af ca. en snes jernba
nebroer i det sydlige Jylland (hoved
parten var forsynet med ladningskam
re) og af broerne over Limfjorden,
ødelæggelse af flyvepladser (først og
fremmest de to i Ålborg) og afbrydelse
af søkabler til Sverige og Norge, samt
spærring af havne (især i Vendsyssel).
Så meget for den »passive« del af ope
rationen, hvortil forfatteren dog også
forestiller sig, at man kunne have knyt
tet strejker på transport- og anlægsom
rådet. Den offensive del skulle dreje
sig om de nordenfjordske styrkers
kamp for at holde tyskerne fra Vend
syssel og dermed fra forbindelsesli
nierne til Norge og om anvendelsen af
søværnets ubådseskadre mod tyske
skibstransporter til Norge.
Dette hastige vue over forfatterens
minutiøst gennemarbejdede operation
yder ikke denne fuld retfærdighed,
men det understreger den ovenfor an
førte karakteristik af »Springbræt«
som en ret sammensat operation. Det
te er ikke ensbetydende med, at opera
tionen ville have stillet store krav til
mandskab og materiel, for forfatteren
har ret i, at »Springbræt« stort set be
står af ganske simple og realistiske en
keltaktioner, der lader såvel hærens
som søværnets hovedstyrker uberørt.
Derimod kan det ikke nægtes, at ope
rationen stiller store krav til planlæg
ningen og koordineringen.
Netop planlægning og koordinering
manglede i 1940. Forfatteren fremhæ
ver med rette, at hverken general- eller
søværnskommandoen tog deres plan
lægningsopgaver særlig alvorligt, lige
som de demonstrerede manglende ev
ner for samarbejde. Forsvarsministe
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ren, der burde have sikret den nødven
dige koordination, løste heller ikke sin
opgave på tilfredsstillende måde.
Skønt forfatteren har adskillige kriti
ske bemærkninger til både politikerne
(især forsvarsministeren) og søværnets
chefer (især Rechnitzer), så er det na
turligvis navnlig generalkommandoen
og de højtstående hærofficerer, der må
stå for skud. Gennemgangen af den
danske krigsplanlægning før 2. ver
denskrig og af generalkommandoens
forskellige forslag og ideer er skarp,
men sober, og konklusionen - at krigs
planlægningen var »yderst mangelfuld«
- alt for elskværdig.
Det elskværdige - og til en vis grad
også det sobre - går imidlertid fløjten,
da der skal findes svar på spørgsmålet
om, hvorfor ingen ansvarlig officer fik
ideen til den overordentlig effektive
operation, som forfatteren med nogen
bagklogskab har ridset op for læseren.
De ansvarlige officerer var konforme,
fantasiløse og urealistiske, grænsende
til det naive, deres horisont var snæ
ver, deres faglige viden utilstrækkelig,
og de anvendte mere tid på interne
magtkampe end på fornøden krigsplanlægning! »Derfor var der ingen,
der fik ideen til »Springbræt««. Det er
en skarp og unfair karakteristik, som
man i højere grad ville have ventet fra
den unge løjtnant i 1940 end fra den
erfarne ingeniøroberst i 1980.
Det skal ikke bestrides, at de
højtstående officerer i 1940 havde
mange undladelsessynder og misforstå
elser på samvittigheden, forfatteren
har præsenteret et pænt udvalg af dem,
heriblandt deres manglende forbere
delse af en operation af »Springbræt«typen. Men var »Springbræt« løsnin
gen på »9. april-syndromet«? Forfatte
ren er ikke i tvivl: Tyskerne havde fået
fiasko i Norge, hvilket ville have æn
dret verdenskrigens forløb - og, opera
tionen havde ikke behøvet at koste én
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eneste dansk (eller norsk) soldat livet!
Planen ser besnærende ud, og forfatte
ren har givetvis ret i, at det var muligt
at gennemføre den med det forhånden
værende materiel og mandskab og
uden nævneværdige militære tab - i
hvert fald i første omgang; men bag
den omhyggeligt udarbejdede opera
tionsbefaling og det detaljerede tids
skema lurer bagklogskaben: Forfatte
ren ved, at angrebet kom tirsdag kl.
4.15; den viden er guld værd i planlæg
ningen af en operation, der både fra
dansk og tysk side først og fremmest
skulle virke ved overraskelsesmomen
tet! Forfatteren ved også, at der var en
nøje sammenhæng mellem tyskernes
angreb på Danmark og Norge; men
den sammenhæng var det anderledes
vanskeligt at basere sin planlægning på
i de tidlige aprildage, end forfatteren
giver det udseende af.
Lad disse indvendinger være, hvad
de være vil; mere problematisk er det,
at hele operation »Springbræt« fore
kommer at udspille sig på en isoleret
militær øvelsesplads, hvor civilbefolk
ningen er mere eller mindre ude af bil
ledet, undtagen når den skal bruges til
at forøge planens effekt ved at gå i
strejke (!) eller ved på anden måde at
vise sine - efter forfatterens mening markante anti-tyske og pro-norske
holdninger. Generne for civilbefolk
ningen ville have været beherskede, si
ger A. R. Jørgensen, og det skal nok
holde stik, så længe man som forfatte
ren kun beskæftiger sig med ulemper
ne ved en afbrudt banelinie eller en oppløjet flyveplads; men i det øjeblik ty
skernes reaktion på en operation
»Springbræt« drages med ind i op
gørelsen, ændrer billedet sandelig ka
rakter. Dette forhold interesserer ty
deligvis ikke forfatteren særligt, og
derved kastes der et lidt urealistisk
skær over hele operationen.
Netop spørgsmålet om tyskernes
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modforholdsregler over for den danske
befolkning måtte veje tungt for politi
kerne, og det er derfor svært at dele
forfatterens opfattelse af, at man ikke
kan udelukke, »at regeringen, eventu
elt med mindre ændringer, ville god
kende resten [d.v.s. de defensive ele
menter] af »Springbræt««. Regeringen
undervurderede nemlig næppe den
danske befolknings vilje til at yde ofre,
således som forfatteren hævder, den
vidste tværtimod, at befolkningen ikke
var parat til at lade sig sønderbombe
hverken for nordmændenes skyld eller
af hensynet til omdømmet i udlandet!
Det kan være beskæmmende at måtte
konstatere det, men det forekommer
ikke desto mindre at være en mere rea
listisk vurdering end forfatterens.
A. R. Jørgensens bog bygger på et
omfattende materiale, og fremstillin
gen er så spækket med citater, at det
ind imellem kan være vanskeligt at få
øje på forfatteren. Et noteapparat ville
have ydet sit lille bidrag til en klarere
præsentation og samtidig have imøde
kommet læserens krav om en rimelig
verifikationsmulighed. Trods disse ind
vendinger må bogen siges at være gan
ske velskrevet, og den er først og frem
mest et særdeles spændende, tanke
vækkende og provokerende bidrag,
der trods sine svagheder føjer en ny
dimension til debatten om 9. april.
P. C. Willemoes Jørgensen
Erik Kjersgaard: Besættelsen 1940-45,
bd. 1 Lysene slukkes; bd. 2 Freden
forberedes. (Politikens Forlag, 1980
og 1981). 336 s. og 336 s.
Besættelsestiden er nærmest uopslide
lig. Der disputeres stadig i emner fra
dette korte forløb af Danmarkshistori
en, og disse år bringer erindringer på
stribe af mennesker, der først nu om
kring otiet har fået tid til at nedfælde
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dem. At den folkelige interesse for
denne tid stadig er levende er baggrun
den for, at Politikens Forlag har kun
net udgive nærværende værk, der im
mervæk koster 3-400 kr., og som kun
de færreste kan trække fra!
En egentlig koncentreret fremstil
ling af hverdagslivet under besættelsen
fandtes ikke i forvejen - Sigurd Jen
sens Levevilkår under besættelsen har
et andet sigte - så forlaget har fundet
en niche samt den ideelle forfatter til
skrappe produktionsbetingelser med
begrænset tid til udførelsen. Markeds
føringen, som samme forfatter ikke
skal pålægges ansvaret for, er lidt vul
gær. I det udsendte pressemateriale
anføres det, at bogen ikke er et opkog
af de så ofte fortalte heltegerninger,
som blev gennemført af de få i mod
standsbevægelsen. Nej, dette her
handler om den almindelige danskers
hverdag. Det er lidt boulevardagtigt og
fører frem mod den opfattelse, at be
sættelsen mestendels var noget med
løbesod og swingpjatter.
Kjersgaards fremstilling er velop
lagt. Han udlægger en sand spærreild
af kendsgerninger. Det kan godt virke
lidt trættende for læseren med de man
ge facts, for der mangler ind imellem
en perspektivering af indholdet. Især i
bind 1 lyner Skræp dog et par gange, så
man ser, hvor godt værket kunne være
blevet. Alsang og algang, disse sære
fænomener, placeres overbevisende om end lidt kynisk - hvor de hører
hjemme; desværre haster Kjersgaard
bestandig videre.
Af afgørende betydning for et værk
som dette er disponeringen. Af indhol
det kan nævnes kulturlivet, forsynings
situationen, forlystelseslivet, kvinde
liv, nordisme, sortbørs - blandt vigti
gere ting, men værket når meget langt
omkring. Kirkelige forhold beskrives i
et kapitel, der bærer navnet Drømme
og længsler, film under titlen Stimulan
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ser. (Det kunne såmænd i sammen
hængen have været omvendt.) Man
kan undre sig over, at der under omta
len af kulturlivet ikke er blevet plads til
det gennembrud for børnebogen, det
kom til under krigen. Egon Mathiesen
nævnes flere gange i seriøs kunstsam
menhæng, men var hans vigtigste ind
sats ikke i tiden, at han producerede
»Frederik med bilen« i 1944? Her var
jo midt i krigens mørke en lille perle af
et antiracistisk manifest. Dispositionen
synes især båret af, hvad aviserne har
kunnet give, og dette er en mangel.
Tidens syrn- og antipatier unddrages
derved grundig behandling, og der er
ikke meget om forholdet i det daglige
mellem befolkning og besættelses
magt. Hvorledes var livet omkring mi
litærforlægningerne? Anmelderen hu
sker f.eks., at ungarske okkupationstropper helt uden smålighed blev ind
budt til at deltage i festlighederne på
befrielsesaftenen, hvilket de gjorde
med ikke mindre glæde end de hidtil
okkuperede. Hvad med den private
indkvartering af tyske officerer? I de
senere krigsmåneder blev tyskernes te
lefoner aflyttet, og udskrifterne kunne
måske være en rimelig kilde på dette
område.
Billedopsætningen bidrager til, at
værket godt kan forekomme lidt mo
notont. Det skal siges med det samme,
at billedredaktøren Stig HornshøjMøller har skaffet nogle særdeles gode
billeder til veje. Måske skulle han have
været mere tilbageholdende med at ta
ge så mange tegninger og grafiske
fremstillinger med fra Hvem-HvadHvor; de er lidt kedelige. Men det er
værre, at billedformaterne synes valgt
udelukkende efter æstetiske kriterier.
Der er rask væk brugt helsider på bille
der uden direkte forbindelse til i hvert
fald besættelsen, mens en selskabssang,
lavet til en fest for sønderjyske værne
magere (hvilket fund!) skal læses med
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lup. Bøgerne har et fælles navneregi
ster, men desværre intet emneregister.
Ib Gejl
Søren Schou: De danske Østfrontfrivil
lige. (Suenson, 1981). 203 sider.
Søren Schou er litteratur-sociolog;
nærværende bog kalder han et essay,
angiveligt fordi bogen er et forsøg på
en tværvidenskabelig fremstilling. Sig
tet er bevidsthedssociologisk, hvad der
for en historiker godt kan føre til poly
gon diffusion omkring emnet, der i sig
selv i det mindste er entydigt historisk.
Forfatteren er, skal det siges, velskri
vende og velorienteret i emnet, om
end han er lidt snakkesalig og indirek
te; og lidt jomfrunalsk. Han afstår fra
at opsøge gamle frivillige for at undgå
»loyalitetsrelationer«, der kunne svæk
ke eventuel analytisk skarphed. En så
dan betragtning gør selvfølgelig stue
ren, men »loyalitetsrelationer« kan vel
lige så godt styrke skarpheden? I virke
ligheden burde historikerne have sik
ret langt flere beretninger fra frikorpsfolk. De kunne ligge, til det var muligt
at behandle dem objektivt. Tabernes
beretning er lige så vigtig som vinder
nes, mindst. I øvrigt er Søren Schous
generelle approach til de frivillige den
samme som forfatteren Erik Ålbæk
Jensens: de vandrede frivilligt over
kridtstregen. Et frugtbart udgangs
punkt.
Efter en god indledning, hvor forfat
terens overblik kommer til sin ret,
fremtræder bogen i 3 dele. Først be
skrives østfrontsoldatens sociologi og
psykologi ud fra de eksisterende viden
skabelige undersøgelser (især Karl O.
Christiansens og Thomas Sigsgårds).
Derefter præsenteres nogle soldaterbiografier, og endelig behandles i sid
ste afsnit Ålbæk Jensens roman Kridt
stregen. Ud fra denne disposition søger
forfatteren at belyse de frivilliges bag

759
grund i socialpsykologisk freudiansk
perspektiv med skyldighed til Fromm
og Reick. Han gør opmærksom på, at
bogen er skrevet af en litterat og ikke
af en historiker; hvorpå han definerer
forskellen på en måde, der åbner mu
lighed for litteraten til at komme på
sporet af en anden slags historie, den
menneskelige bevidstheds i særlig tidsog klassemæssig prægning; idet han
dog forbarmer sig over materialistisk
orienterede historikere, der kan mødes
med litterater i interessen for historien
som totalitet af objektivt og subjektivt!
Det er jo mageløst. I afsnittet med sol
daterbiografierne
arbejder
Søren
Schou noget ujævnt. Hans stærke til
knytning til den freudianske metodik
gør, at nogle frivillige for ham er langt
mere spændende end andre; allerbedst
har han det, når han udkrystalliserer
seksualiteten i foretagendet. Artilleri
ster med sans for landskabelig skønhed
undgår således ikke betegnelsen fallisk
aggressor, når de »hamrer den ene ar
tillerigranat efter den anden ind i disse
yndige bakker og skove«. Schou påvi
ser, at flere frivillige var socialiseret
ind i seksuelle frustrationer. Var det
specifikt for de frivillige? Gjaldt det ik
ke modstandsfolk lige så vel, idet det
vel var et fællestræk for mennesker,
der i perioden kom fra småborgerlig
patriarkalske hjem?
Som bogens tredje del kommer gen
nemgangen af Ålbæk Jensens væsentli
ge roman Kridtstregen. Det er en spæn
dende og kompetent analyse; men det
er svært for en historiker at klare sam
menstillingen af dokumentation og fik
tion: Hardy Bunken ved siden af Palle
Hardrup. Hvis bogen er skrevet for be
vidsthedssociologer, skal man som hi
storiker ikke gå i rette med forfatteren.
Historikeren ville nok gå mere direkte
på Ålbæk Jensens baggrundsmateriale
og mindre på, hvad han har brugt det
til.
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Men som konklusion skal det siges,
at ingen, der interesserer sig for em
net, kan lade denne bog ligge. Og så
har den tillige en god bibliografi og
nogle gode billeder af frontsvinene.
Ib Gejl

Bjørn Rosengren: Dr. Werner Best og
tysk besættelsespolitik i Danmark
1943-1945. (Odense Universitets
forlag, 1982). 197 s.
Det er en god bog. En klart opbygget,
præcis og systematisk analyse af ho
vedlinierne i besættelsesmagtens poli
tik fra indførelsen af militær undtagel
sestilstand 29. august 1943 til kapitula
tionen i maj 1945. De begivenheder,
der skildres, er i hovedsagen velkend
te; men de er nu placeret i sammen
hæng anskuet som udtryk for mål og
metoder, som i vekslende orden præ
gede den tyske adfærd i nederlagsfasen.
Den tyske rigsbefuldmægtigede
Werner Best indtager naturligt nok en
central position, dels i kraft af hans
faktiske placering, dels måske også
fordi så stor en del af det sparsomt be
varede kildemateriale hidrører fra
hans pen. De militære kilder er fåmæl
te, og det tyske politis materiale blev
næsten fuldstændigt tilintetgjort, da ty
ske myndigheder i Danmark slettede
deres spor ved centralfyret i Dagmarhus’ kælder i krigens sidste dage. Bests
telegrammer og indberetninger i det
tyske udenrigsministeriums forholdsvis
velbevarede arkiv giver et indblik i
hans argumentation. Det savnes for de
militære chefer, v. Hanneken og Lin
demann og den højere SS- og politi
fører Günther Pancke. Derfor bliver
Best naturligt hovedperson, skønt det
er problematisk, om hans indflydelse i
denne fase af krigen berettiger til det.
Bjørn Rosengren viser et politisk sy
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stem i opløsning, hvor den tyske
udenrigstjenestes formelle kompeten
ce i Danmark blev udhulet gennem
den praktiske prioritet, militære og po
litimæssige forholdsregler fik.
Han har også et bud på Bests om
stridte rolle som igangsætter af jøder
nes deportation i okt. 1943. Han afvi
ser både Hæstrups accept af, at Bests
famøse telegram af 8. september, der
satte lavinen i skred, var et klodset af
værgeforsøg, og Leni Yahils teori om,
at Best brugte sagen til at få indført
tysk politi. I stedet vil han lægge vægt
på, at Best i alle tilfælde måtte regne
med en jødeaktion og ønskede den
overstået, mens undtagelsestilstanden
varede og v. Hanneken følgelig stod
med ansvaret. Tolkningen har den for
del, at vi da kan læse Bests telegram i
overensstemmelse med den bogstaveli
ge ordlyd. Han bad om en fremskyn
delse, fordi han ønskede en fremskyn
delse. Han gjorde sig ingen illusioner
om at undgå aktionen, da forhand
lingspolitikken ved regeringens afgang
var brudt sammen.
Bjørn Rosengren tager også et vel
gørende forbehold over for Bests sene
re påstande om intrigespil fra Panckes
og v.Hannekens side og konstaterer, at
samarbejdet mellem de tre tyske che
fer fungerede ret gnidningsløst indtil
folkestrejken i København i sommeren
1944. Det danske politis opløsning og
deportation i september forklares hel
ler ikke som træk i magtspillet, men
som Panckes ikke særlig vellykkede
forsøg på at befæste sin »smuldrende
stilling hos Himmler«. Aktmangel be
virker, at dette kun kan stå som en be
grundet formodning, og det havde nok
været umagen værd at sammenligne
det danske politis ringe indsats mod
modstandsbevægelsen efter 29. august
med, hvad der var dagligt vande i an
dre besatte lande. Hvorfor blev dansk
politi det eneste, som deporteredes til
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tysk KZ-lejr? Hvorfor så det ud til at
være en god sag for Pancke at rejse i
Berlin?
Til slut et hjertesuk. Bogen vil være
af værdi for mange, der interesserer sig
for den tyske bekæmpelse af mod
standsaktivitet med retlige eller terro
ristiske midler. Havde det da ikke væ
ret en idé at oversætte de tyske citater,
evt. med originaltekst i noterne? Og
gerne oversætte dem helt til dansk, for
desværre skæmmes den i øvrigt præcise
og nuancerede sprogbrug af grove ger
manismer. Når man f.eks. s. 157 læser,
at den »militære øverstkommanderen
de ville ... understøtte ... med at ...fo r
sørge flygtningene ...«, forstår man
nok, at han ville hjælpe med at forsyne
dem; men simplere ord havde gjort
læsningen mere flydende.
Henning Poulsen
Erik Johannesen: Vi bringer en sær
melding ... - om våbennedkastning
og sabotage. (Centrum 1982). .128
sider.
Bogen er en populær, problemfri be
skrivelse af modstandsaktiviteter un
der besættelsen. Den bygger på kendte
bøger og beretninger og rummer ikke
ny viden eller forståelse.
Henning Poulsen
Erik Christensen: Arbejderpartiernes
faglige politik i 1970'erne. (Aalborg
Universitetsforlag, 1981). 317 s.
Bogen er en klar redegørelse for arbej
derpartiernes
(Socialdemokratiet,
DKP, SF og VS) faglige politik fra
bølgen af vilde strejker begyndte i 1969
til oktobervalget i 1979. ‘Faglig politik’
omfatter både en egentlig faglig poli
tik, hvor en sådan var formuleret, og hvor det ikke var tilfældet - partiernes
holdning til arbejderklassen i alminde
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lighed og fagbevægelsen i særdeleshed.
I relation til emnet falder perioden i 2
dele med 1975 som skillepunkt. I den
første periode var Socialdemokratiet i
defensiven i fagbevægelsen. Partiet
tabte terræn ved valget til tillidsposter,
og det blev forværret af, at partiet i
samme periode svækkede sin faglige
opbygning, idet AIC (Arbejderbevæ
gelsens Informationscentral), der var
blevet oprettet i 1944 for at modvirke
kommunisternes fremtrængen i arbej
derbevægelsen, blev nedlagt i 1973.
AIC blev henlagt til LO og fik ikke
umiddelbart nogen efterfølger inden
for Socialdemokratiet. Det var først og
fremmest DKP, der nød godt af So
cialdemokratiets svækkelse, medens
VS ingenting betød, og SF kun fik
spredt fremgang. Gennembrudet for
DKP kom i forbindelse med EF-kampagnen. Et af de områder, hvor DKP i
denne periode manifesterede sin ind
flydelse var Formandsinitiativet. Det
var et forholdsvis løst samarbejde mel
lem en række fremtrædende fagforeningsformænd i København. Det mani
festerede sig for alvor i forbindelse
med den bølge af vilde strejker, der
forekom fra april 1969 til februar 1970.
Det var i princippet tværpolitisk, men
var reelt domineret af kommunister.
Dets indflydelse kulminerede ved de
store demonstrationer under Hartlingregeringen i maj og november 1974.
Med Anker Jørgensens overtagelse af
regeringsmagten i februar 1975 begyn
der 2. fase. I denne periode gik So
cialdemokratiet i offensiven og vandt
noget af det tilbage, der var sat over
styr i den foregående periode. Partiet
havde i februar 1974 oprettet et fagligt
sekretariat og resultaterne af det be
gyndte nu at vise sig. Forholdet til LOledelsen var godt, og den hårde kritik
af Socialdemokratiet, som Thomas
Nielsen med jævne mellemrum gav ud
tryk for gjorde ikke for alvor skår i det.
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DKP mistede terræn, ikke kun til So
cialdemokratiet, men også til SF og i
nogle sammenhænge også til VS. For
mandsinitiativet kom i aktivitet igen i
forbindelse med protesterne mod
augustforliget 1976, men havde svære
re ved at mobilisere til kamp mod en
socialdemokratisk regering end mod
en venstreregering. Dertil kom indre
uenighed, som efterhånden lammede
formandsinitiativet, der gik i opløsning
i 1979.
Bogen er forholdsvis snævert centre
ret om sit emne, og der bliver ikke
gjort meget for at sætte det ind i en
videre sammenhæng. Der foretages ik
ke nogen dybtgående analyse, men bo
gen er en god og klar redegørelse for
nogle vigtige udviklingslinjer og et nyt
tigt supplement til de fremstillinger,
der sætter politik lig med folketingsar
bejde.
Jørgen Fink

trænger forfatteren om bag personen
og bevægelsen. Det bevises, at der ik
ke lå en plan bag provokationen i TV,
men at Glistrup snarere »boblede
over«, ligesom det også fremgår, at
Glistrup først søgte ind i politik, da
han i foråret 1972 - på opfordring søgte opstilling hos de konservative.
På det tidspunkt var retssagen mod
ham allerede i gang. Da de konservati
ve ikke ville kendes ved Mogens Gli
strup, stiftede han partiet i august
1972, men som det fremgår, troede
Glistrup endnu ikke selv på bærekraf
ten. Først i januar 1973 var han blevet
overbevist om partiets bæredygtighed.
Undersøgelsen er oprindelig blevet
til som et speciale i historie, og det er
her et givet eksempel på, at mange uni
versitetsspecialer i høj grad fortjener
at blive læst af et større publikum - og
ikke blot af vejleder og censor.
Henrik Fode

Morten Hahn-Pedersen: Historien om
et nul. Mogens G listrup og frem
skridtsbevægelsen 1971-73. (Oden
se Universitetsforlag, 1981). 144 s.

Agnete Weis Bentzon: Ret og Refor
mer. En retssociologisk undersøgel
se af lægdommersystemet i det
grønlandske
overgangssamfund.
Del I: Kredsretternes vilkår, 174 s.
Del II: Kredsretternes virke, 202 s.
(Nyt fra Samfundsvidenskaberne,
Kbh. 1979).

Det var TV’s »Focus«-udsendelse i ja
nuar 1971, der første gang bragte Mo
gens Glistrup frem i offentlighedens
søgelys. Mange husker hans trækkort
med det siden så berømte »nul«. Det
er starten på Mogens Glistrups politi
ske tilværelse og siden dannelsen af
Fremskridtspartiet.
Formålet med den foreliggende
fremstilling er netop at belyse de om
stændigheder, der førte til dannelsen af
partiet og siden dets vej frem til valg
triumfen i december 1973.
På grundlag af et stort kildemateria
le fra Fremskridtspartiets arkiv på
Christiansborg, Glistrups privatarkiv
foruden presse- og tidsskriftsmateriale

Forfatteren har de bedste forudsætnin
ger for at løse opgaven. Hun deltog i
den juridiske ekspedition 1948-49, har
været sekretær for det grønlandske lovr
udvalg siden dets oprettelse i 1951 og
endog været konstitueret landsdom
mer i Grønland 1963/64. Hun kender
derfor meget, til problematikken, de
udgivne kilder og behandlinger og har
desuden kunnet trække på en række
upublicerede forskningsresultater.
Hensigten har været at belyse sam
spillet mellem ændringer i samfundets
økonomiske struktur, politiske hold-
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ninger og retssystemet (I s. 10). Ret
tens funktion ses som afledet af »den
menneskelige praksis, af den måde
mennesker indretter sig på, når de skal
tilvejebringe livsfornødenhederne og i
øvrigt omgås hinanden« (I s. 18). I den
undersøgte periode, 1951-76, har det
særligt interesseret at finde frem til
modsætninger i retsopfattelsen knyttet
til den traditionelle produktionsmåde,
og den som er knyttet til den nye pri
vatkapitalistiske. Der opstilles en ræk
ke konkrete, relevante brudflader:
lønarbejde for de mange, hvor en
grønlænder ofte findes på den ene og
et dansk ledet foretagende på den an
den side. Grønlænderen er også tiest
part, hvor der er konflikter med de nye
samfundsinstitutioner. Der er modsæt
ningen mellem den hastigt voksende
bybefolkning, der favoriseredes af den
officielle politik, og den tilbageblevne
bygdebefolkning. Samme forskel op
træder mellem Vestgrønland og Thule/Østgrønland. Når fremstillingen alli
gevel kun delvis indfrier de opstillede
problemstillinger, skyldes det sikkert,
at det anvendte materiale i vidt omfang
er indsamlet under en anden sam
fundsforsknings tradition, nemlig den,
der med begrænset overordnet teori
dannelse minutiøst og med mange ta
belopstillinger beskrev tilstandene og i
øvrigt overlod det til embedsmænd og
politikere at drage konklusionerne.
Det er en tradition, som forfatteren i
tidligere værker har vist sig at have dy
be rødder i. Denne tradition fornægter
sig heller ikke i den foreliggende frem
stilling. Der er en omhyggelig, omfat
tende og kompromisløs ærlig fremlæg
gelse af materialet og en instinktiv
skepsis over for generelle teoriers for
klaringskraft samt udpræget modvilje
mod at drage generelle konklusioner
ud af spredte eksempler. Fremstillin
gens tyngdepunkt ligger absolut i den
omhyggelige udredning af, hvordan
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retssystemet har været organiseret,
hvordan retternes personale og klien
tel har været sammensat, og hvordan
retssagernes sammensætning har ud
viklet sig. Overhovedet alt, hvad der
har kunnet tælles, synes det. Dertil
kommer, hvordan retssystemet gen
nem tiden har været bedømt internt og
offentligt. I disse kapitler fremlægges
overordentlig mange resultater, der
gør dem til et vægtigt bidrag til efter
krigstidens historie i Grønland.
Men også vedrørende sammenstødet
mellem traditionel grønlandsk og ny
dansk retsopfattelse lægges vigtige re
sultater frem. Det vises, hvorledes den
oprindelige intention i den grønland
ske kriminallov (1954) med at afstem
me sanktionen efter forbryderen mere
end efter forbrydelsen langsomt er ble
vet udhulet. Det drejer sig især om
sanktionen: anbringelse hos private til
oplæring i erhverv og tilsyn med unge
lovovertrædere. Dels fik disse private
»tilsyns- og forsorgsmyndigheder«
hverken vederlag eller instruktion, li
gesom det ikke forsøgtes at have et
korps af dem, og dels rettede politiet
sin foranstaltningspåstand ind efter de
praktiske muligheder. F.eks. bøder til
folk, der ellers ønskedes idømt fæng
selsstraf, men hvor der ikke var plads
til dem i anstalten. Alt i alt var der ikke
så stort et register for de læge kredsret
ter at spille på som intenderet. Efter
lovændring i 1978 overdroges da den
individuelle tilpasning af foranstaltnin
gerne fra retterne til kriminalforsor
gens specialister (II s. 114-20). Det var
altså mest en forsømmelse af at udvikle
en ressource, der førte til det resultat,
for kredsdommerne var tilfulde mere
optaget af at resocialisere lovovertræ
dere end ud fra generalpræventive
hensyn at straffe, og der er hos forfat
teren ingen antagelser om, at det
danskledede politi ikke skulle være på
samme linie.
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Derimod var der gedigen forskel i
synet på, hvad der her i landet kaldes
brugstyverier. Efter grønlandsk tanke
gang kunne man godt tilegne sig ting,
der lå og flød, uden nogen brugte dem,
hvis man selv skulle bruge dem. Det
havde kredsdommerne forståelse for
og rettede undertiden anklagen fra ty
veri til ulovlig omgang med hittegods.
Seksualkriminalitet var der også for
skelligt syn på. Efter grønlandsk tan
kegang bedømmes f.eks. voldtægt som
anden vold og legemsbeskadigelse, og
der var afgjort et mildere syn på anden
kønslig omgang end samleje med min
dreårige, hvor den kriminelle lavalder
desuden generelt opfattedes som kon
firmationen og ikke ved 15 år. Vold
var ikke tilladt, og børn skulle værnes,
men hovedinteressen var, om der var
sket nogen legemlig skade, og man for
nemmer, at den psykiske side af sagen
spillede en mindre rolle. Ofte ville ret
terne ikke anerkende anklagen.
Inden for det økonomiske område i
en moderne privatkapitalisme med
køb og salg, lån og kreditter, pant og
kautioner var der ingen grønlandsk
sædvaneret. De indførte skrevne og
uskrevne danske regler blev ikke uden
videre accepteret af kredsretterne.
F.eks. var det vanskeligt at få aner
kendt lejekontrakternes bestemmelser
om udsættelse ved huslejerestancer,
(disse var mere reglen end undtagel
sen), for modparten var tiest en offent
lig instans, og det offentlige havde jo
pligt til at skaffe husly til dem, der ikke
selv kunne.
Solidarisk hæftelse for skadevolden
de handlinger var heller ikke
grønlandsk tankegang. Således dømte
kredsretterne trods instrukser om det
modsatte ofte erstatningspligt over for
andele af skaden. Tydeligst måske
trådte forskellene frem inden for fami
lieretten, dvs. faderskabssager, ægte
skabsopløsning, skifte efter dødsfald.
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1950’ernes nye love på dette område
tog i høj grad hensyn til grønlandsk
sædvane, men af hensyn til den til
stræbte retsenhed med Danmark mest
som muligheder for undtagelser. Det
gav anledning til en del usikkerhed og
misforståelser i forvaltningen, men
konflikterne blev svindende, efterhån
den som urbaniseringen, kernefami
lierne og lønarbejdet vandt frem. Som
eksempel kan tjene udfaldet i ægte
skabssager. 1955-60 var resultatet tiest,
at hustruen flyttede ud af husstanden
til anden husstand (forældre), og
børnene blev i faderens husstand. Det
svarede til den gamle kultur, hvor en
husstand uden mandlige forsørgere ik
ke kunne ernære sig selv. 1969-72 var
kvindeligt lønarbejde og kernefamilier
slået så meget igennem, at moderen i
2/3 af tilfældene fik børnene. I begge
perioder var der ingen forskel på
løsningerne ved mindelig overens
komst eller ved dom.
Hovedfeltet i undersøgelsen er ud
viklingen i kredsretterne, og der får
man god besked. Sammenkoblingen
med samfundets øvrige økonomiske og
politiske udvikling er foretaget i meget
grove træk, med den politiske udvik
ling næsten ikke. Især er beskrivelsen
af tilstandene før 1951 ret unuanceret.
Den revolutionerende erhvervsomlæg
ning i mellemkrigstiden synes således
ikke kendt. Endog beskrivelsen af rets
tilstanden er unødigt forenklet. Selv
om det korrekt er konstateret, at et ho
vedskel gik mellem de til koloniadmi
nistrationen fasttilknyttede og de frie
erhverv så var der dog også et etnisk
skel. Udstedsbestyrere var så fasttil
knyttet som nogen, men de danske
stod under dansk ret, mens de
grønlandske stod under grønlandsk.
Det ville have været meget overkom
meligt at give en præcis beskrivelse af
1925-loven på dette område. Jeg må
også
anholde
behandlingen
af
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Grønlandskommissionen
1948-50.
Alene dens betænkning synes inddra
get, og den er endog ikke helt ydet ret
færdighed.
Det er misvisende at hævde, at kom
missionen ingen overvejelser havde
om retternes rolle i forbindense med
de påtænkte reformer. Det havde den,
men den afstod blot fra at foreslå reg
ler for en udvikling, den ikke kendte.
Ligeledes er det unødigt forenklet at
hævde, at kommissionen kun så de
økonomiske fordele i et lægdommersy
stem frem for juridiske dommere.
Kommissionens betænkning taler gan
ske vist om, at der i et nystartet system
med professionelle dommere og ankla
gere ville være »et alvorligt misforhold
mellem antallet af embedsmænd og
den arbejdsmængde, der forelå« (bd. 2
s. 106). Det er måske et økonomisk
ræsonnement, der her stikker hovedet
frem, men den siger også om læge
meddommere i landsretten: »at kend
skab til de lokale sæder og skikke, så
længe der ikke findes et udbygget sy
stem af materielretlige bestemmelser,
er af væsentlig betydning ved bed
ømmelsen af civile sager, og det derfor
kan være af værdi, at personer, der har
kendskab til grønlandsk sædvane, del
tager i behandlingen af disse sager«,
(bd. 2 s. 110). Det er vel en betragt
ning, der tilfulde kan gælde de læge
kredsdommere også. Disse kritiske be
mærkninger til udenomsværkerne skal
dog ikke rokke ved det gedigne i ho
vedværket: fremlæggelsen af kredsret
ternes udvikling. Det vil blive stående.
Axel Kjær Sørensen
Hans-Henrik Holm, Hvad Danmark
gør ...E n analyse af dansk u-landspolitik (Forlaget Politica, Århus
1982) 205 s.
Denne bog er det første forsøg på at
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give en samlet, større analyse af dansk
u-landspolitik set fra en politologisk
synsvinkel. Som sådan har bogen helt
naturlig interesse for politologer, men
fremstillingen er af en sådan karakter,
at den med glæde kan læses af en bre
dere kreds, specielt dem, der interes
serer sig for nord-syd forbindelser.
Bogen opridser den historiske bag
grund for den danske politik, idet der
redegøres for den internationale ud
vikling og hjemlige ønsker og krav. De
ofte modstridende krav til den danske
u-landspolitik har medført, at man har
opbygget en politik, der forsøger at til
fredsstille mange mål samtidigt. Man
forsøger at fordele bistand ligeligt mel
lem multilateral og bilateral bistand.
Man fremhæver, at modtagerlandenes
ønsker og prioriteringer må være af
gørende. Men man vil især hjælpe de
fattigste. Og der må også tages hensyn
til danske erhvervsinteresser. Man vi
ser velvilje over for u-landenes ønsker,
men skeler også til andre i-landes poli
tik, etc. Resultatet er en politik, der
karakteriseres som »de halve løsnin
gers u-landspolitik«.
Metodisk set er bogen inspireret af
Rosenaus opfattelse af udenrigspolitik
som en tilpasningsproces. Den spe
cielle form for tilpasning, som bogen
analyserer, betegnes af forfatteren som
»reaktiv balance«. En »balancerende«
politik fremkommer, hvor »der er en
høj grad af krav og ændringer fra både
interne og eksterne omgivelser« (s.
67). En sådan balancerende politik kan
aktivt forsøge at ændre kravene, der
stilles til den, eller den kan være reak
tiv. I sidste fald vil den søge at mindske
og harmonisere krav. Den vil være sta
tus quo orienteret og pragmatisk. Det
vil være en politik med ringe grad af
selvstændig profil. Der vil ikke blive
taget selvstændige initiativer.
Forfatteren argumenterer på over
bevisende måde for, at denne karakte-
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ristik af reaktiv balancepolitik holder
for dansk u-landspolitik.
I øvrigt forbliver karakteristikken af
dansk u-landspolitik forholdsvis gene
rel. Der foretages ingen analyse af en
kelte, konkrete beslutninger eller begi
venheder. Dette begrundes delvis
praktisk med datamangel og delvis me
todemæssigt med ønsket om at opnå et
helhedssyn. Denne argumentation er
ikke nødvendigvis overbevisende, i
hvert fald ikke den metodemæssige del
af argumentet, der går på vanskelighe
den ved at generalisere fra enkelte fæ
nomener (især s. 64-65 samt 146). Vel
valgte »cases«, som det hedder på poli
tologsprog, kunne sikkert have styrket
analysen og argumentationen. Forfat
teren har nok nedjusteret forklaringsambitionerne mere end nødvendigt.
Dette kan overraske, da forfatteren i
et bidrag til bogen Studier i dansk
udenrigspolitik: Tilegnet Erling Bjøl
(Politica, 1978) netop på interessant
vis argumenterede for, at man kan dra
ge slutninger til andre dele af dansk
udenrigspolitik fra studier af dansk ulandspolitik. Når man på det område,
hvor man mest må forvente en aktiv
balancepolitik med selvstændige initia
tiver m.m. faktisk finder en reaktiv ba
lancepolitik, så må man gå ud fra, at
andre dele af udenrigspolitikken også
er reaktive. Logikken er den samme,
som Michels anvendte ved studiet af
oligarki. Når organisationer, der i sær
lig grad må forventes at være demokra
tiske, faktisk er oligarkiske, kan man
generalisere: alle organisationer må
have oligarkiske tendenser. Anvender
man denne logik på u-landspolitik, kan
man altså spørge, om man kunne finde
nogle særligt gode enkeltbeslutninger
at analysere?
Findes der sådanne beslutninger,
løser det naturligvis ikke dataproble
met. Men her må man spørge, om ikke
interview-teknikken ville kunne an
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vendes. I det hele taget kan man
spørge, om analysen ikke i for stor ud
strækning er indskrænket til anvendel
se af dokumentstudier, hvor vigtige
disse end må være.
I stedet for en analyse af enkeltbe
slutninger foretager forfatteren en så
kaldt rammeanalyse. Her studeres
bl.a. de vidensmæssige, tekniske, ideo
logiske og materielle rammer. Specielt
bemærkes en analyse af u-landspolitikkens økonomiske grundlag, der inde
holder et interessant forsøg på at an
vende begreberne følsomhed og sår
barhed fra den internationale politiks
teorier om international afhængighed.
Sammenligningen af dansk u-landspo
litik med svensk og norsk politik er og
så ganske instruktiv.
De kritiske spørgsmål, som man kan
rejse til dette som al andet samfundsvi
denskabeligt arbejde, må på ingen må
de formindske det generelle indtryk, at
der her foreligger et interessant og ge
digent stykke arbejde, der fortjener at
blive læst af alle, der interesserer sig
for dansk politik. Teorien om den re
aktive balance kan forekomme simpel.
Men originale og interessante ideer er
ofte simple. Fremtidig forskning af
dansk udenrigspolitik kommer ikke
uden om denne idé.
Finn Laursen
Stationsbyen. Rapport fra et seminar
om stationsbyens historie 18401940. Udgivet af Stationsbyen. Pro
jekt under Statens humanistiske
Forskningsråd, Århus 1980. 150
sider.
Den foreliggende bog, der rummer en
række artikler, som dannede grundlag
for et planlægningsseminar i september
1979, er optakten til et af Statens hu
manistiske Forskningsråd i 1980 startet
projekt over stationsbyens historie i
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perioden 1840-1940. Bogens to første
artikler har tidligere været trykt, men
er centrale i forsøget på at definere,
hvad der forstås ved en stationsby.
Dette forsøg på en definition (med de
vanskeligheder, det indebærer) kon
centreres og redegøres der for på en
klar og overskuelig måde i afsnit 3
»Stationsbyen - definition«. Afsnit 4 er
et i sin form og indhold interessant af
snit, idet det består af et katalog med
emner, som kan behandles i forbindel
se med et forskningsprojekt omkring
stationsbyen. Et sådant oplæg kan na
turligvis ikke stå alene, men kræver en
forklaring, som der også blev givet på
seminaret i forbindelse med en mundt
lig forelæggelse, som er refereret i bo
gen. Afsnit 5 redegør for de hovedarkivgrupper, der vil kunne have interes
se i forbindelse med et forskningspro
jekt om stationsbyen. I dette afsnit op
regnes der et utal af muligheder for at
finde arkivmateriale, der vedrører sta
tionsbyen, og der er her tale om en
værdifuld koncentration af oplysninger
for den, der vil give sig i kast med sta
tionsbyundersøgelser. Også dette af
snit er udbygget med en mundtlig re
degørelse, der giver værdifulde vink.
Dette mangler desværre i afsnit 6, litte
raturvejledning, hvor det kunne have
været interessant at få en nærmere ka
rakteristik af den på listen medtagne
litteratur. Afsnit 7 kan nærmest beteg
nes som en delrapport over den vestjy
ske stationsby, et projekt der startede i
1978. Der redegøres her for, hvad man
har foretaget sig, og hvad man agtet at
foretage sig; slutresultatet af denne un
dersøgelse kan vise sig interessant, især
hvis der i undersøgelsen, hvilket op
lægget antyder, medtages en del af de
emner, der er opregnet i denne bogs
afsnit 3. Den foreliggende bog viser, at
stationsbyen kan blive et godt forsk
ningsprojekt, og det indsamlede mate
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riale til seminaret danner en god basis
for et videre studium.
Henrik Vedel-Smith
Chr. Jacobsen: Gudenå - fiskeri,
pramfart, kraftværk. (Hist. Sam
fund f. Viborg Amt, 1981). 155 s.,
85 kr.
Bogen er oprindelig udsendt i artikelform i årbogen »Fra Viborg Amt«. Der
indledes med en beskrivelse af åens til
blivelse og placering i landskabet. Så
følger et afsnit om fiskeri med ålegårde
og laksegårde, før læseren når frem til
bogens vel nok mest fascinerende del,
afsnittet om pramfarten. Da sejladsen
sygnede hen, udkonkurreret af jernba
nen, var der allerede nye planer klar til
udnyttelse af åen: Etableringen af den
kunstige sø ved Tange og vandkraftsta
tionen.
Forfatteren • har på det nærmeste
forsøgt at lave en åens kulturhistorie,
men desværre mangler den sidste del.
Åens delvise ødelæggelse som følge af
forurening, inddæmninger og udret
ninger og dens moderne funktion som
kloak. Vi mangler derfor endnu en
Gudenåens kulturhistorie.
Henrik Fode
Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje,
udarbejdet og tilrettelagt af Natio
nalmuseets 2. afd. ved Hanne Chri
stensen, Robert Egevang og Gun
vor Petersen. (Nationalmuseets
Forlag, 1980). 192 sider, ill.
Til Nationalmuseets publikationsræk
ke om historiske huse i købstæder og
en enkelt landsby slutter sig nu en bog
om et fiskerleje. Der er primært tale
om en bygningshistorisk beskrivelse af
de enkelte huse i Aarsdale Fiskerleje
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med en præsentation af de enkelte hu
ses beliggenhed, matrikel nr., ejere,
bygningsbeskrivelse og bygningshisto
rie. Til grund for udarbejdelsen ligger
studier i utrykt materiale, hovedsagelig
brandforsikringsarkivalier, skøder og
interviews med lejets beboere, og det
te samt øvrigt anvendt kildemateriale
præsenteres på en fyldig måde med an
givelse af de vanskeligheder, man
støder på, når en bygnings tilhørsfor
hold skal følges. Men den foreliggende
bog er ikke kun en registrant over fi
skerlejets historiske huse, der re-degøres også for den historiske baggrund
for lejets opkomst. En meget væsentlig
fordel ved bogen er den fyldige ord
forklaring, der bringes over bygnings
tekniske udtryk, samt den personalhistoriske værdi, bogen også har med
fortegnelserne over ejendommenes
beboere.
Henrik Vedel-Smith

Gregers Hansen: Bispen og betleren.
(Dansk historisk Håndbogsforlag,
1982). 94 s.
Den tidligere direktør for staden
Københavns faste ejendomme har med
denne bog villet skildre sin første, af
døde kones, sin nuværende og sine eg
ne tipoldeforældre - valgt fordi de le
vede på omtrent samme tid for ca. 200
år siden. Der skulle have været 48;
men det bliver kun til 40, fordi forfat
teren og hans anden kone er fætter og
kusine. Til formålet er, med hoved
vægten lagt på det sjællandske landsar
kiv, gennemgået snart sagt alle arkivalietyper, som kan give oplysninger om
enkeltpersoner, og da arkivalierne er
veloplyst i noter, vil bogen på den må
de kunne være til nytte også for andre
slægtsforskere. På den anden side giver
tømningen af kilderne med de mange
detaljer ikke umiddelbart nogen særlig

Anmeldelser og litteraturnyt
fængslende tekst; men det er interes
sant at se, hvor meget der egentlig kan
hales frem om et menneskes liv og vil
kår. Slægten havde på denne tid, et lil
le halvt århundrede på begge sider af
1800, et betydeligt jødisk islæt, der
takket være de talrige trykte slægtsre
gistre også er ført tilbage til deres op
rindelsessted. I et slutkapitel har Gre
gers Hansen søgt at sætte tipoldefor
ældrene på plads i deres samtid: er
hvervsfordeling sammenholdt med den
øvrige befolkning, indtægt i samme
forhold, vielses- og levealder, bopæl
m.v. - en morsom idé.
Bogens titel er lidt for smart. Bispen
var Viktor Kristian Hjort, der var bi
skop i Ribe 1811-18, betleren gårdfæ
ster Niels Andersen Vestergaard fra
Elsborg ved Viborg, der i fem af 73
leveår synes at have ernæret sig ved
tiggeri, der ovenikøbet kun er omtalt i
én linie - naturligt en af de svagest op
lyste personer. Desværre er i al fald
godt en trediedel af bogens 15 illustra
tioner så elendige (sorte og »klatte
de«), åt man burde være veget tilbage
for at bringe dem i denne form. Noter
ne er anført i fuld parentes i skriftens
normalstørrelse. Det er både klodset
og primitivt.
Finn H. Lauridsen
Rud Kjems: Horisonter af is. (G.E.C.
Gad, 1981). 223 s.
Den let dramatiserede undertitel: Ero
bringen af den grønlandske indlandsis,
skal ikke skjule, at der her er tale om
en lille nyttig oversigt over udforsknin
gen af samme, fremstillet kronologisk
fra Enevold Paars bestigning af isran
den i Godthåbdistriktet i 1729 over
Nansens traversering som den første i
1888 til isotopmålinger af isborekerner
fra 1960’erne.
Hovedvægten er lagt på en nøjagtig

Anmeldelser og litteratumyt
tids- og stedsfæstelse af de enkelte eks
peditioner og beskrivelse af rejsetek
nikken. Mest detaljeret for de første
ekspeditioners vedkommende og mere
tyndt for ekspeditionerne efter 1. ver
denskrig, hvor trafikken blev tættere.
De første, abortive, forsøg, i 18. år
hundrede på at krydse isen, havde til
formål ad denne vej at nå over til
Østkysten, hvor man mente, nordbo
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ernes østerbygd lå, mens forsøgene fra
midten af 19. århundrede blev båret af
en geografisk og naturvidenskabelig
opdagelseslyst. En god portion even
tyrlyst har sikkert heller ikke manglet
hos de mange, der forsøgte.
Bogen er rigt illustreret og har gode
instruktive kort.
Axel Kjær Sørensen

