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TILEGNEDE

ARKIVMANDEN OG HISTORIKEREN

RIGSARKIVAR, DR. PHIL. AXEL LINVALD
AF NORDISKE FAGFÆLLER
PÅ HALVFJERDSÅRSDAGEN 28.JANUAR 1956

KØBENHAVN
ROSENKILDE OG BAGGER
1956

Denne bog udkommer med støtte af

Overretssagfører L. Zeuthens mindelegat,
A/S Dagbladet Politiken, A/S Accumulator-Fabriken,
Den Letterstedtska Foreningen, Stockholm

og Københavns Kommune

to
Under redaktion af

JOHAN HVIDTFELDT OG HARALD JØRGENSEN

Axel Linhar

Til

rigsarkivar, dr. phil. AXEL LINVALD!
Nordiske fagfaller og venner sender Dem. på Deres 70-årsdag en

hjertelig hilsen med tak for et langt livs utrætteligt arbejde i den
nordiske historieforsknings tjeneste.
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RØRHOLM
Af Svend Aakjær

De tre vænger.
Langs med Sortedamssøens østlige bred, fra dens nordende øst for Var
tovs senere grund og ned til slusen, hvor den rende, der senere kaldtes
Peymanns Rende, havde sit udløb i søen, lå der i Christian 4.s tid tre
vænger imellem søen og den landevej vest for voldgraven, der senere hed
Farimagsvejen, men den gang kaldtes Øster Landevej.
Renden løb ved nuværende Gammeltoftsgade fra søen over til Stads
graven, og skulle vel forsyne voldgravene med vand fra Sortedamssøen.
På et kort over „de hidtil bortskødede grunde“ fra 1650’erne1 ejes
de tre vænger fra nord til syd af Herr Anders Priester in Wartou, Knud
Peersen og den sydligste ved renden af en mand med det liflige navn
Rasmus Hældekande, som den tyske korttegner dog gengiver som „Helle
kant“, men der var folk, som Samsøpræsten Adam Levin Heldekande, der
vel var af samme slægt, som staver navnet mere i overensstemmelse med
oprindelsen.
I Jordebog over udenbys Grunde 16942 får vi tilfældigvis opgivet en
del ældre adkomster på den nordligste af grundene, som havde tilhørt
Vartovpræsten hr. Anders Matthiessen Hiørring, der er mest kendt fra sin
malende beretning om svenskernes belejring 1658-60. Borgmester Simon
Surbech skødede 8.8.1633 „forhen Peder Olesen Slagters Vænge“ til råd
mand Peder Pedersen, der solgte det 12.7.1634 til Iffuer Kier, possementmager. Fra ham kom det i gejstligt eje til prior og hospitalsforstander
Niels Pedersen, ved skøde af 15.2.1646. Ham var det, der skødede dette
nordlige vænge til hr. Anders Matthiessen (Hiørring) ved skøde af

11.12.1647.
I synsforretning over stadens udenbys jorder af 14.12.16823 siges dette
vænge at ligge „uden Øster Port, westen Landeweyen“. Det tilhører da
Vartovpræstens enke Sidsel sal. hr. Anders Matthiessens, og grænser nor
den til Jochum Bøckmands vænge, østen til landevejen, sønden til Peder
Lassens vænge, og vesten til Peblinge Sø — således kaldes også ofte Sorte
dams Sø dengang. „Udi for-skrevne vænge findes 7 fiskeparcker“.
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Vænget syd for Sidsel sal. hr. Anderses vænge tilhørte 1682 3 sal. licen
tiat Peder Lassens enke, der 16942 „haver ikke fremvist adkomstbreve
derpå.“. I dette vænge må Rasmus Hellekandes vænge nu være indlem
met, for syd for ligger „byens jord“, der ligger „for Nørre Portes Accise
bod, imod Øster Port imellem Contrecharpen og Peblinge Søen og bliver
brugt til Kongens materialhestes fornødenhed“ 16823. Denne grund
kaldtes lige til Kommunehospitalets opførelse 1859-63 for Sortedams
Agre.
Af et kort over Østerbro fra 17284 synes det at fremgå, at der da var
„Tobaks Plantagie“ på den nordlige del af grunden; men i jordebogen
17466 kaldes de tre vænger „et stykke jordsmon, som efter borgmestere
og råds breve af 30. juli 1732 har fordum været afstået til rådmand
Peder Pedersen og Anders Nielsen i stedet for det jordsmon, de ved Ve
sterport til det nye fortificationsværk haver mistet. Af dette svarer oberlandbygmester Johan Cornelius Krieger aarlig leje af hver 5 mark. Dog
haver Hs. Maj est. og Staden deres rettighed til samme jordsmon, når det
behøves til forandring.“
Vængerne var altså nu kommet i denne kendte bygmester justitsråd
J. C. Kriegers eje, som havde sat sit fornemme præg på så mange af Kø
benhavns „ildebrandshuse“. Han døde 21.9.1755, og blandt Hofrettens
skifter findes på nævnte dato et skifte efter ham6, hvori de 3 vænger
beskrives. Selv boede han i sin gård i Store Kongens Gade, og udlejede
vængerne til græsning for slagtere og vognmænd. Han efterlod sig enken
Anna Mathiesen, og tilstede var desuden monsieur Seuerin Krieger, hr.
captain Fiskers frue Johanne Margrete Krieger, jomfru Charlotta Amalia
Krieger, hvorimod sønnen captainlieutenant Krieger for tiden var i
Algier. Her nævnes, som sagt, de tre vænger „uden staden imellem Øster
og Nørre Port ved den så kaldede Farimags Veys nordre side.“ Om ad
komsterne oplyses, at det mellemste vænge, Peder Olsen Slagters, var
tilskødet Krieger 6.6.1746, tinglyst 25.6.1746, en hauge jord og ejendom,
hvorpå forevistes 3 gamle adkomster og et bevis 30.12.1724 fra kæmne
ren for et års leje. Det nordligste havde Krieger fået ved skøde fra fru
majorinde Mette Eberlin (nu admiralinde Kaas) af 6.5.1726, tinglyst
14.5.1726 på „en plads og jordsmon, beliggende uden stadens østre og
nørre port, imellem Sorte-Dam på den nordre og landevejen på den søn
dre side.“ På denne grund forelå 7 gamle adkomster og 7 kæmnerkvitteringer. Det søndre vænge, som blot kaldes „en jord“, havde Krieger fået
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ved skøde fra Cathrine, sal. Peder Riigelsens af 14.10.1728, tinglyst
14.3.1729, med „10 vedhørende documenter og adkomster.“
Desværre er ingen af disse adkomster nøjere specificeret, men vi kan
dog igennem kæmnerregnskaberne nogenlunde følge de skiftende ejere
tilbage til 16747. Det nordlige, hr. Anders Matthiessens vænge tilhører
denne 1674-78, og siden, som vi så ovenfor, hans enke Sidsel. 1707 beta
ler madame Baggers af vænget, 1715 Peter Dorn, 1722 Peter Dorns ar
vinger, og fra 1726 Johan Cornelius Krieger. Om det mellemste vænge,
sal. Peder Pedersen Rådmands „plads“, siges allerede 1674, at det „nu
tilhører Peder Lassen, men er udlagt til „hyttelejren“ “, formentlig nogle
militære barakker. 1676-78 betaler licentiat Peder Lassen „af et vænge
indenfor Sortedam, efter de gamle jordebøger, sal. Peder Pedersen råd
mand før tilhørende“; 1707 fru licentiat Lassen af „et vænge“, 1720
Peder Olsen Slagter og 1726 Joh. Krieger. 1715 siges, at madame Regel
sen „haver et vænge (det sydligste) for fri ejendom, betaler intet derfor“,
og 1756 betaler fru Krieger deraf, i henhold til revers af 16.6.1756.
29.1.1756 blev de tre vænger vurderet, 27.2.1756 holdtes der auktion
over dem, de omfattede „78 tønder havresæd med dens vedhørende eng
bund“, og blev tilslået fru justitsrådinde Anna Krieger ved auktionsskøde
12.6.1756, tinglyst 22.12.17608. Allerede 13.4.1760 var fru Krieger død,
og i hendes skifte9 nævnes de tre vænger imellem Farimagsvejen og Sorte
damssøen. Ved auktion 10.7.1760 blev de „trende stykker jorder“ til
slået sr. Johan Henrich Reeh for 4215 rd. Auktionsskødet blev tinglyst
22.12.176010, på „trende jorder med derpå opførte bygninger, Østérholm
kaldet, ved Får i Mags Veien mellem Øster og Nørre Port“, og ejendom
men havde ved matrikuleringen 1757 fået nummeret Uden Øster og
Nørre Port (siden Udenbys Klædebo) nr. 90.

Østérholm.

Den nye ejer, gartner Johan Henrik Reeh var tysk. Det fremgår bl. a.
af hans opgivelser til ekstraskatten 176211, som er affattet på tysk. Des
værre er han så ugalant ikke at nævne navnet på sin første kone, der blot
kaldes „meine Frau“. Han nævner dog både navn og fødselsdato for sine
to sønner, Gottlob Andreas f. 2.3.1757 og Andreas Johannes f. 17.12.1761.
En candidatus chirurgiæ Johann Ernst Behrendts er hans logerende og
selv har han 4 tjenestefolk, 2 karle og 2 piger.
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Heller ikke, da konen dør 1766, nævnes hendes navn i Petri kirkebog,
men kun „Johann Reeh (Gärtner, wohnhaft zwischen Norder und Oster
Pforte) seine Frau, begraben in der Stadt d. 27.1.1766, 30 jahre“, døds
årsag „Fieber“12. Da deres 2. søn blev født (i følge Petri kirkebog
20.12.1761), døbt Andreas Johannsen 23.12.1761 (Petri), kaldes hun
Anna Sophia13. Faddere var ved denne lejlighed Capitain Krüger (mulig
vis fejl for Krieger), jomfru Arff, gartnerne Andreas og Gottlob Beh
rends og monsieur Pallschau, violon. 27.10.1766 begærer Reeh vurdering
af hans og afdøde hustrus fællesbo Østerholm, hvilket skete 28.10.176614.
Magistraten havde holdt skarpt øje med Reehs nye byggeforetagender
på justitsråd Kriegers vænger. Allerede sidst i april 1761 havde man
drøftet lovligheden af dette byggeri, og 4.5.1761 afgik en skrivelse til
kongen15, hvori magistraten beretter, at det vænge ved den såkaldede Farimags-Vej, imellem vejen og den ferske sø, som forhen havde tilhørt
Krieger, „nu skal være solgt til en gartner navnlig Reeh, som allerede
haver gjort begyndelse med at opføre bygning på stedet. Vel beretter
Reeh, at han skal have kgl. tilladelse til at opføre bygninger; men har
dog ikke på forlangende kunnet forevise den in originali.
Den kgl. Commission angående forstædernes bebyggelse har ved fore
stilling af 8.1.1757 indsendt en tegning, hvorledes og på hvilke steder
udenfor staden der uden hinder kunne bygges, men der iblandt er ikke
dette sted, som tegningen tvært imod viser at skulle indtages under fæst
ningsværkerne, når de nye trenchements efter det anno 1717 approberede
plan skal forfærdiges.“
Det vil altså blive til hinder for fæstningen om denne bygning tillades
og det er betænkeligt, at ejeren skal kunne benytte sig af søen som han
vil. Endelig er det ikke tilladt at opføre bygninger udenfor porten uden
anvisning fra magistraten og stadsbygmesteren, som helt er forbigået ved
denne lejlighed. Det vil være „af betydelig conseqvence om slige bygnin
ger blive tilladte indenfor stadens ferske søer, og magistraten vil sikkert
snart finde mange liebhavere til et stort stykke af byens fælled imellem
Nørre og Øster Port.“
14 dage senere sendte oversekretær Holstein i Danske Kancelli magi
straten en skrivelse af 16.5.176116, hvori han, forinden sagen forestilles
for kongen, bad dem om at „indsende, hvad gartneren til sit forsvar haver
at erindre“. Magistraten svarede 20.5.176117, at gartner Johan Henrich
Reeh nu havde indsendt genpart af et kgl. reskript af 29.11.1760, som
igennem Krigskancelliet skal være ekspederet til kommandanten og forti-
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fikationschefen. Forgæves udtaler overpræsident von der Liihe sine be
kymringer, at vandet i søen vil blive forurenet ved afløbsrenderne, at der
vil komme andre ansøgninger om, at alle pladserne langs søen må bebyg
ges, at enhver af beboerne vil have vand i deres huse, og at det vil blive
fæstningen til gene efter generalmajor Hauchs og G. M. Geddes betænk
ning af 2.8.1760.
Den kgl. resolution, dat. Jægersborg 29.11.1760, var dog en kends
gerning, som ikke kunne rokkes. Den bevilgede gartner Johann Hinrich
Reeh, „aussen vor Copenhagen auf den dazu erkauften Platz eine Baumschule anzulegen und ein Wohn Haus zu erbauen, doch aber alles nach
Maasgabe Eurer unterm 25. sept. d. a. durch Unsere Kriegs Cantzley
bekandt gemachten allergnådigsten Resolution“17.
I følge Folketællingen 178718 skulle gartner Johan Henrich Reeh være
født ca. 1720, men efter aldersangivelsen ved hans død 1799, 81 år, ca.
1718. Han var altså 38-40 år, da han købte den ejendom, som han kaldte
Østerholm, opført på Udenbys Klædebo nr. 90. Året efter den første
hustru Anna Sophias død, blev han den 3.1.1767 i Petri kirke som enke
mand gift med Abel Margrethe Gabrielsdatter foran Øster Port, forlovere
var C. E. Vogt, Fischer vorm Oster Thor og Jacob Schlater, Wirtshausmann vorm Oster Thor19.
30.1.1771 lod han sine bygninger vurdere til assurance i Den sjælland
ske Brandkasse20. De bestod af våningshuset eller hovedbygningen, 31
alen i længden, 15 fag, og 11 al. 20 tommer i dybden, 1 etage, mur- og
bindingsværk, teglhængt. Huset vendte i øst-vest og indeholdt fra vest:
en 3-fags stue, en 1-fags forstue med et lidet afdelt kammer med rækker
og skuffer, dernæst en 3-fags stue med alkove og vindovn, derbag en
3-fags stue med bilæggerovn, et 3-fags køkken med åben skorsten, hylder,
reoler og fast vægskab. Fra køkkenet trappe op til loftet, et lille rum
under trappen. En lille udbygning til køkkenet, teglhængt, til vaskehus.
2 kamre med bræddevæg. 3 fag rullestue og en 2-fags lo med kvist over,
3 fag lade.
Ved østre ende af forhuset var et sidehus på 30 al. længde og 12 alens
dybde, ligeledes delt i 15 fag, af mur og bindingsværk med stråtag. Her
var der 5 fag kostald, 3 fag hestestald til 4 heste, karlekammer, lo 3 fag,
lade 4 fag med hakkelsekammer. Ved sidehuset var der en lille tegl
hængt tilbygning af tømmer og brædder, og ved hovedbygningens østre
ende et skur og et locum. Imellem for- og sidehuset var der en port, ud
til vejen en port og en låge. Derfra og ned til huset var der på den ene
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side 21 fag plankeværk (hvert fag 6V2 al.), og på den anden side 5 fag.
I gården var der en brønd med opstander og jernpumperedskab. Ialt
vurderedes bygningerne til 2690 rd.
Disse bygninger lå mod nord ved Høyensgade og Hallinsgade på de
senere Arbejdernes Byggeforenings grunde. J. H.Reehs næring gik godt
fremad, næringsskatten var 1762 kun
portion, til V2 i 1768-71 og 3A i
1778, og endte i 1790 med 1 fuld portion. Reeh havde 1787 opført
endnu en bygning bagved de to andre længer, ud til søen, helt af grund
mur, med „gebrokkent tag“, 7 store fag lang og med 2 etager. Den blev
vurderet til assurance i Købstædernes Brandkasse 12.11.178721, og havde
to forstuer, panelede og malede kamre, værelser og „sale“, hvide vægge,
gipsede lofter, køkken med åben skorsten. Store engelske vinduer, malede
fyldingsdøre, låse med messingskilte og håndgreb og hollandske hængs
ler. Bygningen vurderedes til 1393 rd., og hele komplekset havde nu en
værdi af 4000 rd.
Her møder vi da i Folketælling 178718 Johan Henrik Reeh, Gartner,
67 år, gift 2. gang med Abel Margrete (46), deres børn Christian (16),
Carl (10), Sophie (16); desuden Niels Pedersen (39), Inger Nielsdatter
(26), gartnersvend Christopher Mare (44) og en gammel ugift pige
Karen Nielsdatter (96).
Nørreholm.
1789 indsendte Johan Henrik Reehs ældste søn Gottlob Andreas Reeh,
der, som tidligere nævnt, var født 1757 og tog borgerskab som gartner
17.9.179822, en skrivelse til magistraten23, hvori han fortæller, at faderen
har givet ham et stykke af hans jord til arv og eje, hvorpå han „er sindet
i sommer at lade opføre et lidet våningshus af bindingsværk, 12 alen lang
og 9 alen dyb, een etage med kvist, tæt ved Øster Farimags Vej“, og han
spørger nu, om magistraten „har noget deri at erindre“. Kæmneren ud
taler 8.6.1789, at når rekvirenten opfører sin bygning efter indgivne teg
ning i det midste 200 å 300 alen ind på sin jord fra Farimagsvejen, opren
ser grøften langs vejen, sætter en forsvarlig stenkiste under indkørslen fra
vejen, så vides ikke noget på stadens vegne at erindre, hvilket bekræftes
af magistraten 22.7.1789.
21.12.1789 begærer G. A. Reeh, gartner, sin ejendom af Klædebo Kvar
ter uden Nørre Port nr. 97, Nørreholm kaldet, takseret til brandassurance,
hvilket sker ved vurdering af 14.1.1790.24 De nyopførte bygninger bestod
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af et forhus på 4 fag, 10 al. 8 tommer bredt og 12% al. dybt, 1 etage
højt. En gennemgående kvist på 2 fag med muret spids, samt vinkeltag
og 2 lige gavle med krøppelvalmer fra hanebjælkerne, grundmur til alle
sider og 7 fag udvendige skodder. I 1. etage er der en forstuegang på
1 fag med trappe op til kvisten med håndgelænder; derunder en liden
afdeling af brædder med nogle hylder, gipset loft, samt under trappen
derved en stue på 3 fag med hvide vægge, bræddegulv og gipset loft.
Dernæst et kammer på 2 fag, hvide vægge, gipset loft og en bilæggerovn
på muret fod. Under samme sovekammer er en kælder til grønt, hvortil
en nedgang fra køkkenet. Dernæst et køkken på 1 fag, åben skorsten,
derunder en liden bagerovn, en retterbænk, derunder et skab med nogle
hylder, 2 rækker og nogle hylder, gipset loft. Derved et pigekammer på
1 fag, derved en vindfangsforstue, gulvet belagt med mursten.
På kvisten en kvist-sal på 2 fag, hvide vægge, gipset loft. Derved et
gennemgående kammer på 1 fag under taget, som er beklædt med bræd
der, gipset loft. Derved et køkken på 1 fag i gavlen, åben skorsten og
nogle hylder, derover loftet udi eet. Til udbemeldte hus befindes til dels
blyrammer og ud til vejen engelske vinduer, „resten ordinari“.
Derved et drivhus på 6 fag, 12% alen lang og 5 alen dyb, muret fod
og grundmurede endegavle, halv tag, teglhængt og fortil stolper med
udkehlede falser, hvori ligger 6 store drivvinduer, hver 4 alen høje, med
træsprosser. I den ene endegavl et fag vinduer og indgang fra forhusets
forstue, indvendig under taget beklædt med brædder. I samme drivhus
en del opstående lægter og en del hylder, samt en muret kakkelovn.
Et sidehus på 6 fag, 12 alen lang, 8 alen 6 tommer bred, 1 etage højt
og gebrokken heltag. Grundmur til alle sider, samt 2 lige gavle, som er
krøppet ved hanebjælkerne. I endegavlen en luge.
1. etage en stald på 3 fag og indrettet til 2 heste, med spilbomme,
krybber og hækker, samt strøkrybber, og til 2 køer, med bræddebås og
krybber.
Dernæst et vognskur på 3 fag, derfor en dobbelt port. Derover er loftet
udi eet til foderloft, både det gebrokne og oven over.
Der bag ved et enkelt locum af brædder, teglhængt. Til stedet behørig
brandredskaber. Vurderingssum 2050 rd.
6.12.1791 ønsker G. A. Reeh igen sin ejendom vurderet, Udenbys
Klædebo nr. 97, denne gang til prioritet, hvilket sker 14.12.1791, og
igen 13.9.1794 på Klædebo Kv. uden Nørreport nr. 97, Nørreholm
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kaldet.24 Her beskrives dels huset ud imod Farimagsvejen på 6 fag, og
sidehuset 6 fag, tilsammen 3100 rd., og dernæst drivhuset af grundmur,
tækket med rør og med 16 store vinduer i 8 fag. I den ene gavl er der
indgang igennem en dobbelt dør ad en lille trappe, i den anden gavl er
der vindue med blyruder. I drivhuset er der en del hylder fra gulvet op
til loftet, til urtepotter, og i haven er 250 alen mistbænke med 200 bly
rammer med grønt glas og beslag.
Skønt J. H. Reeh allerede havde afstået „et stykke af den mig til
hørende ejendomsgrund imellem Nørre og Øster Port ved den i forrige
åringer fra Peblinge eller Sortedams Sø til Stadsgraven anlagte vandled
ning“ ved kontrakt 27.6.1789, og sønnen forlængst havde opført byg
ninger på grunden, ligesom den var opmålt til godt 8 tønder land ved
stadskonduktørens målebrev 20.12.179125 fik Gottlob Andreas Reeh først
skøde på ejendommen 3.1.1792, tinglyst 6.2.179226. Her opgives grun
dens udstrækning efter kontrakten 1789 og målebrevet 1791: Foran ud
til Farimagsvejen fra vandledningen fra Søen til Stadsgraven og til den
nu satte hæk, som skiller imellem faderens beholdne grund og det stykke,
han herved afstår til sønnen, 131 alen. Langs med vandledningen hen til
Sortedams Sø 415 alen. Bagtil ved grøften mod Sortedams Sø 131 alen,
og langs med faderens beholdne grund, hvor hækken nu er anlagt, 382
alen. Sønnen og faderen skal i fællesskab vedligeholde hegnet mellem
deres grunde. Sønnen skal betale % af den årlige recognition til stadens
kasse. Jorden er sat til en værdi af 1000 rd., og sønnen har til Petri tyske
Kirke, som har en prioritet i faderens sted, betalt 600 rd., således at de
400 rd. betragtes som godtgørelse for fædrenearv. Hvis sønnen sælger
lodden, og faderens sted endnu ejes og beboes af faderen, hans hustru
eller deres arvinger, så forbeholder de sig forkøbsret til lodden.
Denne lods sydskel løb altså langs med Peymanns Rende, der gik om
trent ved nuværende Gammeltoftsgade, fra Øster Farimagsvejen til Sorte
damssøen. Nordskellet løb lidt nord for Sølvgade. Bygningerne lå i det
sydvestlige hjørne ved slusen i rendens udmunding i søen, og da der 1862
skete et mageskifte med kommunen, mens Kommunehospitalet blev op
ført, hvorved netop det hjørne af lodden, hvor en del af bygningerne lå,
kom til kommunen, ligger Kommunehospitalets nordvestfløj nu delvis på
bygningernes tomt.
30.4.1799 døde Johan Henrik Reeh på Østerholm „am Faramakswege“,
81 år gi., „von Alterthum“ og 3.11.1800 hans enke, der både i skiftet
og i Petri kirkebog kaldes Anna Margaretha og Ane Margrethe, 54 år gi.,

Maleri af Johs. Wilh, Zillen (se side 29).

Farvelagt tegning aj H. G. F. Holm (ca. 1840). (Se side 29.)
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„hatte eine Blutstiirzung“. I virkeligheden hed hun Abel Margrethe
Gabrielsdatter, og Petri kirkebog retter navnet til Abel Marg.27
I skiftet 1799-180028 nævnes enken, sønnen af 1. ægteskab Gottlob
(kaldes her og andetsteds af og til Gottlieb) Andreas Reeh, der var ud
skiftet af boet og havde givet afkald på arv, og af 2. ægteskab, Carl Fer
dinand, tømmermand, ved skiftets slutning styrmand, som var døbt i
Petri tyske Kirke 17.5.1778, og under skiftet 9.9.1801 siges at være fra
værende i Vestindien. Datteren Anne Sophie (opkaldt efter J. H. Reehs
1. hustru) var død, men efterlod sig en datter Anne Margrethe Gietmundsen, der var 8 år ved skiftet 8.7.1801. Sønnen Christian Frederik
Reeh overtog Østerholm, og lovede at sørge for den umyndige datters
opdragelse.
1801 brændte G. A. Reehs drivhus på Nørreholm. Skaden vurderedes
til 360 rd. 9.1.1801. „Drivhuset er nu igen opbygt“, meddeler Reeh
4.1.1802, og det blev 12.1.1802 vurderet til 370 rd.24
C. Reeh meddeler 29.6.1809, at han nu har opbygget sit afbrændte sted
nr. 116, Østerholm. Det blev takseret 10.7. og 28.8.180914. Christian
Frederik Reeh fik 5.10.1798 døbt en søn Johan Henrich i Trinitatis.29
Hans hustru var Frederikka Cecilia Wulff, hvis forældre, gartner Wulff
og hustru, madame Henriksen, kompasmester Hast og styrmand Kruse var
faddere. I Folketælling 1801 havde han også en datter Ane M. L. Reeh
(5 år), foruden søsterdatteren M. Gietmonsen (9), i huset.
Nørreholm blev 10.10.1803 vurderet til prioritet24, og her får vi, for
uden om bygningerne, der er de samme som i 1789 og 1791, men dog
nu vurderes til 3800 rd., tillige besked om haven, der er på 8% td. land
til 1000 rd. pr. tønde, altså 8250 rd.
Jorden er indhegnet med tornehække, den ene side til øster tillige med
poppelpil. Langs Sortedams Sø er jorden hegnet af „skønne ahorntræer“.
Hegnet alene vurderes til 500 rd. Men indenfor hegnet er der 16 maj
kirsebærtræer, 12 andre gode frugttræer, 100 store stikkelsbærstammer,
50 hvide ribsstammer, 67 aspargesbede, hvert bed på 100 alen, 15 jord
bærlande, hver 100 alen, 300 alen lavendler, 300 vilde æble- og pære
stammer. Havens træer og buske alene vurderes til ca. 9025 rd.
Denne veldyrkede ejendom afstod G. A. Reeh ved skøde 5.12.1817,
tinglyst 8.12. s. a.30 til sin svigersøn Cornelius Jensen Brostrup, der førte
gartneriet videre i de vanskelige tider efter statsbankerotten 1813. Den
kaldes i skødet og i vurderingen til prioritet (Set. Petri Kirke) af
30.9.182224 kun Klædebo uden Porten nr. 115. Haven blev vurderet
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l. 10.1822 af gartner P. W. Hintze på Vesterbro. Nu var der i havens
8 tdr. land 194 aspargesland i god vækst, 1400 ribs- og stikkelsbær samt
rosenbuske og 130 forskellige frugttræer.
Men Brostrup kunne ikke klare sig i de dårlige tider. Svigerfaderen var
flyttet ud til en lille lejlighed ved Blaagaard og her døde han i 1824, og
efterlod sig enken i meget beskedne kår, Birthe Margrethe født Olsen,
samt datteren, gift med gartner Brostrup31. Brostrup måtte fire år senere
lade ejendommen gå til auktion; den blev takseret 5.9.1828 til 8800 rbd.
sølv24 og auktionen holdtes 7.10.1828, hvor den kun indbragte 7500 rbd.
sølv. Den blev købt 11.5.1829 af kommandørkaptajn Ulrich Anton Schønheyder, der var kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand, og fik
skøde på den af 5.6.182932.
Schønheyder, som senere blev kommandør i Søetaten og deputeret i
Admiralitetet, beholdt den kun i 6 år, og solgte den 9.12.1835 ved skøde
tinglyst 4.1.1836 til handelsgartner Johan Carl Philip Grimmenstein33.
Nu opgives de to bygninger til 7 og 9 fag, og i haven var der 200 land
asparges, circa 150 store frugttræer, circa 1000 ribs- og stikkelsbærbuske
m. m. Købesummen blev 8000 rd. rede sølv og 3400 rd. sedler.
I følge Folketælling 1845 34 var både Philip Grimmenstein (40 år) og
hustru Theresia Beathe Holst (44) født i København, og havde følgende
børn: Cathrine (11), Cornelia (8), Philip (7) og Wilhelm (4). Hos
ham boede hans mor Karen Maagh (66), født i Horsens, og hans moster
Marie Kaalund (64), også født i Horsens, samt hans ugifte søster Char
lotte Grimmenstein (38), endvidere en slægtning Frederik Maagh (57),
født i København, som levede af sine midler.
18.5.1838 ønskede Grimmens tein sin ejendom på Øster Farimagsvej
nr. 115 takseret til prioritet, hvilket skete 28.5.183824. Husets indre er
blevet lidt pynteligere, med bryst- og pillepaneler, dekorerede lofter og
vægge betrukket med lærred og papir. Gartner Johan Isach Danckert på
Østerbro, som takserede haven 28.5.1838, roser den i pæne vendinger:
„Haven er veldyrket og jordsmonnet befandtes også at være godt. Af
hegn findes tilstrækkeligt til havens fredning. Således er denne mod øst
og syd hegnet med hvidtorn, mod vest med ahorn og mod nord tildels
med hvidtorn.“ De „skønne ahorn“ ud mod Kærlighedsstien, som Øster
Søgade da hed, står altså endnu. På grund af jordens beliggenhed nær
ved byen og den lave afgift er værdien sat til 1500 rbd. pr. tønde land,
og de 8 tønder land er altså 12.000 rbd. værd alene i jordværdi. Grim
menstein har åbenbart også udvidet træbestanden. Nu er der 150 store og
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214 mindre frugttræer, 1400 ribs og stikkelsbær, 3 tønder land med aspar
ges, men tillige 30 espalier abrikos og fersken, så hele haven er 15.654
rbd. sølv værd, og hele ejendommen er nu steget til 21.654 rbd. sølv,
hvoraf bygningerne 6000 24.
27.9.1836 blev Grimmensteins bygninger takseret til brandforsikring35.
Bygningerne havde før været takseret til 1460 rd. sølv, men nu blev de
vurderet til 7200 rd. Til hovedbygningen på 18% alens længde og 12%
alens dybde, i 8 fag, og østlængen på 26 alens længde og 13% alens
dybde, i 13 fag, var der nu nord for gårdsrummet føjet en bygning på
16% alens længde og 10% alens dybde, og et lysthus i haven, bygget af
bjælker med brædde- og tegltag, indrettet med en indgang igennem en
vestibule, hvilende på 2 colonner, til et værelse med bræddegulv og ditto
loft, samt et fag hollandske vinduer og en dobbelt fyldingsdør.
Men trods den gode jord, det dygtigt drevne gartneri og de opadgående
konjunkturer, måtte Philip Grimmenstein alligevel bide i græsset, hvilket
vel især må føles forsmædeligt for en gartner. En vred kreditor, skomager
mester J. A. Jacobsen, havde af underfogeden 9.3.1843 fået udlæg i ejen
dommen, der her blot hed Udenbys Klædebo nr. 115, og den blev tak
seret 1.4.184324, da vi ser hovedbygningen på 7 fag, nordlængen på
14 fag, vestfløjen på 8 fag. Lysthuset i haven nævnes først under haven,
derimod 11 drivkasser, dels med vinduer, dels med lemme. Gartner
P. W. Hintze på Vesterbro er atter vurderingsmand for haven, der nu
rummer 143 aspargeslænder, ca. 2 td. land, 222 forskellige frugttræer,
5 valnøddetræer, 920 ribs- og stikkelsbærbuske, 2 espalier abricostræer,
600 rosenbuske, 7 nellikelænder, 30 jordbærlænder, 1 ligustrumhæk,
1 lysthus af levende træer. Ejendommen er indhegnet med tjørn og for
skellige andre træer. Bygningerne vurderes til 7000 rbd. sølv, haven til
11.037 (hvoraf selve jordarealets 8 tdr. land til 8000), ialt altså 18.037
rbd. sølv. Der blev holdt auktion over ejendommen 7.11.1845 og
2.12.1845 fik gartner August Philip Meldola auktionsskøde på den, ting
lyst 5.11.184636, for 15.605 rd. sølv. I Folketællingen 1850 er Meldola
32 år (1855: 38), født i København, hans hustru Martine født Egede
var i 1850: 38 år, født i Ringsted. Han havde tidligere været gartner
på Lystrup i Præstø amt, hvor datteren Louise Emilia Augusta Meldola
(1855: 12 år) var født.
Allerede da Johan Henrik Reeh sad på Østerholm, havde han en studio
sus som logerende. Det samme gjaldt Meldola på Nørreholm. Hos ham
boede 1850 hele 5 søskende, hvoraf de 3 var studenter og skoledisciple:
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Ludvig Peter Bertelsen (26 år), stud, theol., Frederik Evald Valdemar
Bertelsen (20), stud. jur. Dan., Christian Edvard Theodor Bertelsen (14),
skolediscipel, og to ugifte søstre Louise Christine Elisabeth Bertelsen (30)
og Andrea Nicoline Bertelsen (28). De var alle født i Haslev, Sorø amt.37
Siden skulle dette Kvarter mellem Kommunehospitalet og Sølvgade jo
netop blive berømt for sine mange pensionater og hybeler for studenter
og polyteknikere.
Rørholm.
Ved skøde af 5.3.1856, tinglyst 21.7. s. a. fra handelsgartner August
Philip Meldola blev grosserer Theobald Christian Frederik Weber ejer af
ejendommen for 22.000 rd. I Webers tid kaldes ejendommen Rørholm,
f.eks. da den blev forsikret 1858 38. Den bestod da af a) beboelse 2050 rd.
b) beboelse 3870 rd., c) stald 1040 rd. og et lysthus 240 rd. Bygning a
lå 14 alen fra c, og b 5 alen fra c, og lysthuset, som var af tømmer, bræd
der og tag, mens de 3 andre længer var af mur og bindingsværk, lå over
300 alen fra de tre længer. Ejendommen kaldes Udenbys Klædebo 115,
Farimagsvejen 49, Rørholm.
Den nye ejer Theobald Weber var københavner, født 13.9.1823 som
søn af tømrermester Carl Fridrich Weber (1792-1844) og Marie Antoi
nette Lehmann (1797-1850), en søster til den kendte hofspejlhandler
Fr. Lehmann. Han var uddannet som købmand hos Zinn og Sønner. Gros
serer Zinn var tidligt bleven ejer af den nordlige del (Udenbys Klædebo
117, senere Østervold Kv. nr. 31, Farimagsvej 55) af de tre vænger ved
Sortedamssøen, hvor Zinnsgade har navn efter ham. Weber var en af de
første, som udnyttede den grønlandske kryolit til sodafabrikation; men
fabrikken gik dårligt, og først da Tietgen og siden G. A.Hagemann fik
hånd i hanke med den, kom den til at blomstre.
Weber blev 4.4.1854 gift (i Helligåndskirken) med Sophie Emilie
Meldola, datter af exam. jur. fuldmægtig, senere prokurator Raphael
Camillo Meldola (1803-67) og Rebecca Christina Sørensen (1798-1867).
I sine senere år flyttede Weber til Svendborg, hvor han boede på Heste
have (den senere frugtplantage) og døde på Søro 3.9.1886.39
Weber boede ikke selv på Rørholm, men lejede den ud til forskellige.
I 1860 boede i forhuset en værkfører Christian Aug. Nielsen (24 år) og
hustru Wilhelmine Marie Henriette Nielsen f. Holm, begge født i Køben
havn, i 1870 en gartner, enkemand Joh. Chr. Ottesen (62 år), født i
Kongens Lyngby, hans ugifte svigerinde Sophie Frederikke Phefferkorn
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(41 år), født i Kbh., en gartnermedhjælper Hans Peter Kiær (21 år),
født i Slagelse Lystskov, og pigen Johanne Sørensen (32), født i Kyndeløse40.
I havehuset boede 1860 og 1870, da han døde, dyremaler Johannes
Wilhelm Zillen (1860: 36 år, 1870: 46), født i Slesvig, og hustru Lisette
Louise født Lau, født i Kbh. (1860: 33, 1870: 44 år), og deres to døtre,
født i Kbh., Jutta Charlotte (1860: 7, 1870: 17) og Dagmar Elisabeth
(1860: 2, 1870: 12), og i 1860 boede tillige Charlotte Frederike Lau
f. Nielsen (62 år, f. i Kbh.) hos dem.40
Fra Zillens hånd foreligger der 2 nydelige små malerier af huset, og
ligeledes har den kendte kunstner H.G. F. Holm („Fattig-Holm“) lavet
en henrivende lille farvelagt tegning af huset fra ca. 184041, hvor man
ser det hyggelige blegrosakalkede bindingsværkshus, og i baggrunden
Kærlighedsstien langs Sortedamssøen og de høje popler på Blegdammene
på søens vestside. Holms billede er gengivet s?4a nederst, et af Zillens
øverst. Et andet af Zillens billeder viser udsigten mod vest igennem
haven til voldens træer og Rosenborgs spir. Endnu et billede findes på
Øregaards malerisamling.
Disse billeder af Rørholm giver os tilfulde et indtryk af den idylliske
ejendom med sin store have og sine „skønne ahorn“ og popler.
Peymanns rende, som er henved 300 år ældre end general Peymann,
ses tydeligt på ældre kort over området, således på kort 1647-49 (Vilhelm
Lorenzen nr. XII, XIII)1 eller på et kort fra aug. 1658 (Lorenzen
XXII), hvor renden udmunder i Stadsgraven nv. for Rosenborg imellem
to bastioner. På et kort fra 3.10.1685 (XI2) over søterrænet med omgi
velser ligger der 4 lange huse nord for renden, altså på det senere Rør
holms plads, muligvis hømagasiner eller materialskure, knyttet til mili
tærets græsmarker på Sortedams Agre, det nuv. Kommunehospitals
grund.4 På et kort 1770 ses Østerholm, Renden og en stenkiste i søen.42
På Angelos kort 1806 og 1817 ser man Nørreholms 2 huse og 6 store
havebede. Bygninger, „Vandledning til Peymanns Sluse“ og en vand
kiste i søen, ses på C. Schlegels kort 1823, 1832, 1834 o. fl.42 Navnet
Nørreholm forekommer ikke på kortene; men straks efter Webers over
tagelse 1856 optræder navnet Rørholm, således på kort af Thor Branth
1854, korrigeret 1858, på J. Hoffenbergs kort 1860 og på L. Boths kort
1860 (Rørholms Sluse, Peimanns Rende). På H. E. G. Saabyes kort over
Kbh.s valgkredse 1871 ses Rørholm ligge nø. for Kommunehospitalet.
På L. Boths kort 1872, 1876 ses både Peimanns Rende og Rørholms
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Sluse, på Gredsteds kort 1878 er der endnu ikke gader, men på E. Trydes
Forlagskort 1879 er de tre nye gader optaget.42
Endnu i 1871 opføres gartner Johan Christian Ottesen i Vejviseren
som boende i grosserer T. Webers ejendom på Farimagsvej 49, Nørre
Vold Kv. 36 (1870: Udenbys Klædebo 115)43. På Østerholm (Udenbys
Klædebo 116 AB, siden Østervold Kv. 28, Farimagsvej 51) bor gartner
Frederik Reeh, og på en ejendom, udskilt fra Østerholm, siden kaldet
Elha, og som lå ved søen, omtrent hvor senere komtesse Moltkes skole lå
(Udenbys Klædebo 116 C, siden Østervold Kv. 30, Farimagsvej 53)
boede gartner, senere voldmester J. H. Reeh44. Men nu var det snart slut
med gartnerierne.
Grosserer Th. Weber lod 27.5.1878 læse en deklaration af 6.5.1878,
at han nu har udlagt af sin grund jord til 3 offentlige gader fra Øster
Farimagsgade til Øster Søgade, 25 al. brede.45 I Borgerrepræsentationens
møde 3.3.1879 fremlagdes under nr. 7 en begæring fra grosserer T. We
ber, som har foretaget sig at udstykke den ham tilhørende ejendom Rør
holm, matr. nr. 36 i Nørrevold Kvarter til byggegrunde og i den anled
ning har ladet anlægge 3 nye gader imellem Øster Farimagsgade og
Øster Søgade. Han ønsker nu, at den af disse 3 gader, som ligger nærmest
ved Kommunehospitalet, må erholde navn af Gammeltofts Gade, den
nærmest nord for denne Ole B. Suhrs Gade og den nordligste Rørholms
Gade. Disse gader er endnu private; men da Kommunalbestyrelsen i
Henh. t. lov 14.12.1857 på vedkommende privates andragende kan be
stemme navn for gader og veje, der ikke er offentlige, og da udvalget
intet finder imod forslaget at erindre, indstilles det, at det fremsatte
ønske tages til følge. Magistraten havde ved skrivelse af 4.2.1879 anbe
falet begæringen til Fællesudvalget, som behandler Spørgsmaal om nye
Gadenavne („Gadedaabs-Udvalget“ kaldte Bille det), og den blev bevil
get med alle stemmer mod 2 46. Samtidig foresloges som nr. 8 med Th.
Webers billigelse, at gaden over matr. nr. 28 af Øster Vold Kv. opkaldtes
efter ham med navnet Webers Gade. Denne parcel hørte til det gamle
Østerholm (gi. Udenbys Klædebo 90 A, fra 1806 nr. 116 AB, fra 1871
Øster Vold Kv. 28), som gartner Christian Frederik Reeh havde fået
tilskødet 11.8.1794, og som ved udlægsskøde tinglyst 12.2.1844 var
overdraget til gartner Frederik Ferdinand Reeh, der 18.6.1877 tilskødede
den til Arbeidernes Byggeforening, stiftet af Burmeister og Wains
arbejdere, hvis lave, grågule huse jo står endnu.
I Politiets Mandtaller 1880-81 var kun Rørholmsgade nr. 1 og 3
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(Nørre Vold Kv. 207, 208) bebygget med etagehuse, men 1886 var også
nr. 4 bebygget, og her fødtes 28.1.1886 rigsarkivar Axel Linvald.
Jeg beder ham modtage dette lille stykke „hjemstavnshistorie“ med en
hjertelig hyldest på 70-årsdagen og en ligeså hjertelig tak for mange års
samarbejde, og en hilsen fra hans gamle virkefelt, Københavns Stads
arkiv.
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blev nu Nørrevold Kv. 36. 44 Richter, 100 Aars Dødsfald nævner Fr. Reeh, fhv.
handelsgartner, død 18.1.1890 og Johan André Henrik Reeh, fhv. voldmester, død
7.9.1877, 78 år, hvis enke var Caroline f. Schwartz. I politiets mandtal 1881 (Stads
arkivet) nævnes i 0. Farimagsgade 51, matr. nr. 28-29, gartner Friderik Reeh,
72 år, født i Kbh., og hustru Eleonora, 70, f. Kbh., med to børn Charles Reeh,
gartner, 37 og Agnes 23. I 0. Farimagsgade 53, matr. nr. 30, bor enken Caroline
Catharine Reeh, f. Schwartz, 70 år, og Karen Martine Rasmussen, 24, f. Smørumovre, tjent sidst hos Reeh i Smørumovre Kro, indtrådt i tjenesten her maj 1873,
samt Jens Christian Nielsen, 30, f. i Gredsted, hertil maj 1877, tidligere gæst
givergården Tre Kroner. 45 Protokol over Tillysninger nr. 9, 560, Byretten. 46 Bor
gerrepræsentationens Forhandlinger 1879, s. 1110 jfr. 1113.

KÖPENHAMNSKA RELATIONER
OM KARL XII:s DÖD
Av Nils Ahnlund

I
Budskapet om Karl XII:s död för en kula utanför Fredrikshald nådde
den danska huvudstaden nästan på timmen tio dygn senare än den sven
ska. Den förste från högkvarteret i Norge utsände kuriren, generaladjudanten André Sicre, var framme i Stockholm femte dagen efter händelsen,
något efter middagstid den 16 december 1718 efter nya stilen.1 Peder
Tordenskiold ankrade den 26 december kl. 4 e. m. på Köpenhamns redd
med örlogsskeppet Laaland och kunde på kvällen som den förste avlägga
rapport inför konung Fredrik. Färden hade tagit drygt två dygn. Belö
ningen blev som bekant Tordenskiolds utnämning till schoutbynacht.
Man var i Sverige angelägen om att i det längsta hemlighålla vad som
timat. Allmänt känd blev nyheten i själva Stockholm först genom pålysning vid gudtjänsten i kyrkorna söndagen den 18 december, en vecka
efter det kungliga dödsfallet. Mått och steg hade då vidtagits för att
hindra kännedomen om det inträffade att spridas till utlandet, innan den
vanskliga frågan om rikets styrelse någorlunda klarnat. Särskilt gällde det
att undanhålla nyheten för de närmaste fienderna, Danmark och Ryssland,
så länge det lät sig göra.2 Avgående poster och resfärdiga fartyg höllos
kvar. Rådet i Stockholm samverkade härvid med den hemtågande arméns
generalissimus, Fredrik av Hessen, vilken redan från Torpum och Tistedalen skyndat at sända landshövdingarna i kustprovinserna order och
anvisningar i sådant syfte. Det gick att åtminstone någon tid hejda under
rättelsens spridning, eftersom den utländska sjöfarten på Sverige till stor
del var lamslagen. Den enda numera fungerande postförbindelsen var
den från Göteborg till Holland. Faran för uppbringningar gjorde den
osäker, vilket ännu mera gäller om trafiken mellan svenska östersjökusten
och Lybeck samt andra nordtyska hamnar.
Att konungen stupat förblev till en början okänt för andra i hemlandet
än de förtroendemän, civila och militära, som av särskilda skäl borde
underrättas. För övrigt stoppades postgången från armén, men försöket
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att hålla saken hemlig för manskapet var ju fåfängt, sedan order givits
att bryta belägringen och marschera söderut. Ingen menig soldat hade
varit närvarande i den löpgrav, där konungen träffades av skottet, under
det att han spejade över bröstvärnet. Några gardister, som i nattens mör
ker kommenderats att bära den döde ur tranchéerna till Tistedalen, hade
igenkänt honom, på grund av ett missöde med båren under vandringen
genom den oländiga terrängen,3 och förde trots förbud ryktet vidare till
andra i lägret. Detta förklarar vissa missuppfattade efterhängsna uppgifter
om skottskadans art.
Först den 17 december på morgonen nådde dödsbudet Uddevalla, där
en avdelning av kansliet var förlagd. Om man undertar några invigda,
som kände saken genom kurirer, var den då ännu en hemlighet för Göte
borg.4 En av de närmaste dagarna, troligen redan den 18, frigavs emeller
tid nyheten här och blev det stora samtalsämnet i staden, liksom ungefär
samtidigt i Stockholm. Fem dagar senare, den 23, avreste den förste för
kontinenten avsedde kuriren, generaladjutanten Anthouard, liksom Sicre
en fransman i svensk tjänst, från Göteborg till Holland med order att
därifrån omedelbart bege sig vidare till Kassel och Zweibrucken.e Han
medförde brev till lantgreve Karl, Fredriks fader, till konung Stanislaus
och även andra. Anthouards beskickning, avtalad i högkvarteret utanför
Fredrikshald kort efter dödsfallet, hade hittills fått dröja, antagligen av
försiktighetsskäl. Han for med ett återvändande holländskt fartyg, vars
skeppare tillät göteborgska köpmän att medsända nyhetsbrev till affärs
vänner. Dessa brev, ett vanligt element i tidens journalistiska notismate
rial, byggde tydligen på uppgifter eller hörsägner, som uppfångats från
armén. Flera trycktes i holländska pressen.6 Anthouard kunde överbringa
den första utförligare redogörelsen från officiellt svenskt håll för om
ständigheterna vid konungens död: hans anlagda prydliga dräkt, hans
utsatta läge i detta ögonblick, kulans karaktär av kartesch och skottets
riktning från vänster m. m. Denna redogörelse var i sakernas läge icke
avsedd för offentligheten. Åtskilliga brev ha bevarats från de sista
dagarna i Norge och den följande tillbakamarschen genom Bohuslän,
skrivna av armébefälets medlemmer och högre ämbetsmän. De uppgifter
som där lämnas äro genomgående kortfattade; det talas om ett skott i
huvudet, ögonblickligen dödande, ofta om ett karteschskott men aldrig
om skottets riktning - i annan mån än att det överallt uppfattas som ett
fiendeskott.
Dödsbudet hade emellertid löpt vidare söderut och nått Skåne. Den

Köpenhamnska relationer om Karl XII:s död

35

19 december var saken offentlig i Malmö och i Lund. Order utgick samma
dag om kvarhållandet av vissa skepp, som lågo färdiga att avgå. Seglingsförbudet bestod omkring sex veckor och synes vad beträffar de skånska
hamnarna - väl närmast Ystad - ha varit effektivt.7 Däremot lyckades en
tysk skuta, som lastat i Kalmar, den 22 december göra sig lös, trots stora
hinder, så att nyheten efter ytterligare fyra dagar var framme i Lybeck,
samma dag alltså som Tordenskiold nådde Köpenhamn. Från Lybeck
spreds den inom kort till Hamburg, där franske residenten senast den
30 december kände detta tillsvidare obestyrkta rykte. Det var också på
vägen över Lybeck som underrättelsen till sist, vid mitten av januari
1719, säkert bestyrkt letade sig fram till tsarhovet i Petersburg.8

II
Huvudkällan från norsk sida för omständigheterna vid Karl XII:s död
är den personliga rapport till Fredrik IV, som kommendanten på Fredriksten överstelöjtnant Barthold Nicolas von Landsberg den 21 december
nedskrev och i bestyrkande syfte lät åtföljas av en till samma dag fram
förd, under belägringen skriven detaljerad journal. Rapporten är på
tyska, journalen på danska. Båda ha varit avsedda att snarast överlämnas
i Köpenhamn. De trycktes någon gång kring årsskiftet 1718-19 i flvgskriftsform genom regeringens försorg. Originalen förvaras i danska
Rigsarkivet.9 När Caspar Paludan-Miiller 1846 lämnade det första veten
skapliga bidraget till problemet om Karl XII:s dödssätt, visste han ej
annat, än att Landsbergs „Allerunderdanigste Relation og Journal“ all
tjämt var otryckt. Han kunde emellertid till sin undersökning i Historisk
Tidsskrift foga ett avtryck av det viktiga dokumentet efter en anträffad
avskrift i Karen Brahes bibliotek i Odense, den stad där han så länge var
verksam.
Vid sidan av Landsbergs dagbok märkes en annan, som magistraten i
Fredrikshald lät föra under belägringen eller gjorde till sin, slutande den
20 december och alltså i sitt föreliggande skick en dag äldre än kommen
dantens mera auktoritativa.10 Det var denna magistratens journal som
Tordenskiold överlämnade i Köpenhamn. Helt naturligt angelägen om
att kunna framlägga så starka bevismedel som möjligt, hade han lyckats
skaffa sig ett exemplar vid ett hastigt besök i Kristiania. Till yttermera
visso hade han före avfärden samtalat med åtta eller nio svenska deser
törer; åtskilliga sådana omnämnas i vardera journalen; företeelsen synes
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mot slutet av detta prövosamma fälttåg i Norge ha varit vanligare än
någonsin förr. Två överlöpare tog Tordenskiold ombord på skeppet under
färden till Danmark. Vid anställda noggranna förhör visade de sig ha
mycket att förtälja - också till utfyllnad av det man förut trodde sig veta.
Det är möjligt, att man i dessa två återfinner volontären Anders Gyldenpreis och fänriken Martin Hallenfeld, av vilka den förre infann sig på
Fredriksten den 13 och den senare den 15 december, ty enligt Landsbergs
uppgift till överbefälhavaren voro båda av dansk härkomst.11
Av Fredrikshalds magistrats dagbok, som på detta sätt nådde den dan
ska huvudstaden före Landsbergs redogörelse, trycktes nu inom kort ett
„extrakt“, där det viktigaste var medtaget, nämligen händelserna från och
med den 11 december. Extraktet, som jag endast sett i samtida tysk över
sättning12, innehöll på slutet dels ett tillägg av Tordenskiold, som kort
berör förhören med desertörerna, dels en attest av vice ståthållaren i
Norge, Fredrik Krag, om den överlämnade relationens riktighet jämte
nya underrättelser om svenskarnas oväntat hastiga återtåg.
Innan detta extrakt blev synligt i tryck, var emellertid nyheten ute i
hela Köpenhamn. Därom vittnar en rad rapporter och nyhetsbrev eller
„gazetter“ från den 27 december, dagen efter Tordenskiolds ankomst.
Här avspeglas som väntat innehållet i journalen från Fredrikshalds stad
synnerligen klart. Men icke nog med detta. Det har kommit till nya drag
utan stöd i journalen och delvis i strid med dess uppgifter. Låt mig som
första exempel återge ett nyhetsbrev från Köpenhamn, som den 9 januari
1719 stod att läsa i en Haagtidning, ’S’ Gravenhaegse Maendaegse Courant.™ Först bör anmärkas, att det tidigaste budet om Karl XII:s död
nådde Holland genom ett skepp från Göteborg, som den 30 december
ankom til Amsterdam.
Koppenhage den 27 December. Gisteravond arriverede de Commandeur Tordenschiold, die het laetste transport na Noorwegen gebragt heeft, in 2 dagen van
daer aen dit Hof, met tyding, dat de Koning van Zweeden den 11 deezer op een
fort voor Frederikshal had doen stormen; dog dat zyne luyden 2 malen afgeslagen
zynde, zyne Maj:t, den volgenden nagt meer volk had gecommandeerd en den
storm met den degen in de vuyst zelf aengevoerd; wanner he door een koegel uyt
de vesting aen de linkeezyde van het hoofd was getroffen, welke koegel door het
regter kinnebakke, de schouder en den elboog was doorgegaen, waer van hy terstond gestorven en dood van de plaets gedragen was; waer na de Zweeden in
stilte weggetrokken waren en ’t’ veroverde fort Guldenleeuw verlaten hadden. De
koning heeft den gemelden Commandeur tor Schout by Nagt verheeden. Heeden
komt ok Kapt. Ployard met dezelfde tyding.
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Uppgiften om det dödande skottets utgångsriktning och kraftigt fram
hävda verkan - in genom vänstra sidan av huvudet, ut genom högra kin
den samt vidare genom skuldran och armbågen
allt detta har motsva
righet i magistratens dagbok och behöver ingen ytterligare förklaring än
de kommenderade likbärarnas hastiga nattliga okulärbesiktning under in
tryck av blodflödet från såret. När det däremot uppges, att konungen
stupade med värjan i hand under stormning av ett fort, sedan han två
gånger slagits tillbaka, måste andra källor eller sagesmän förutsättas. Till
grund för skildringen ligger uppenbart en sammanblandning med storm
ningen av det avsides fortet Gyldenlöve den 8 december, då Karl person
ligen var med i allra första ledet. Det heter i brevet, att kapten Ployard
anlände till Köpenhamn den 27, dagen efter Tordenskiold, med samma
underrättelser som de nyss återgivna. Jag har inte kunnat hitta någon när
mare upplysning om denne Ployards ärende och budskap. Dock torde det
vara naturligare att räkna med vissa kompletterande, missförstådda upp
gifter härrörande från skeppsbesättningen eller de båda desertörerna, som
naturligtvis ansattes med många nyfikna frågor.
Samma föreställning: att Karl XII föll under stormning av ett fort,
möter också i den tidigaste, mycket diskuterade tyska gazetten från Stock
holm av den 21 december. Den sysslar till nio tiondedelar med annat än
händelserna vid Fredriksten och nämner ej ens datum för konungens död.
Skottet anges ha kommit från höger; hertig Karl Fredrik av Holstein,
Karls systerson, en av kronpretendenterna, skulle ha befunnit sig på
några stegs avstånd - i verkligheten var han den kvällen icke i löpgraven.
Framstående nutida forskare ha velat tillerkänna gazetten eller nyhets
brevet en mer eller mindre officiös prägel.14 Det innebär ett otvivelaktigt
villospår. Den förvirrade versionen, besläktad med den som fann tilltro i
Köpenhamn, kan förmodas stamma från soldater, vilka samtidigt berättat
om konungens livsfara vid forceringen av Gyldenlöve och om hans död.
Det visar sig emellertid, att också andra än journalistiskt intresserade
kunde falla offer för misstag av sådant eller värre slag. Samma dag eller
den TI december avsände det franska sändebudet i Köpenhamn, Rochefort, en rapport till regenten i Paris av följande innehåll.16
Le Roy de Suéde avoit été repoussé å 1’ataque de deux petits forts qui couvroient
la place de Frederic-Hall en Norwége, ce qui 1’avoit obligé d’ouvrir la tranchée
d’un autre cöté, ou il avoit si bien réussi, que le Bastion nommé Gyldenlew étoit
presque ruiné, tous les canons démontés å la réserve d’un seul, le ne Décembre le
Roy voulut emporter de Bastion; il vint å la téte de la tranchée, on tira un coup
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unique de ce fatal canon chargé å cartouche dont le Roy fut ateint en quatre
endroits, å la tete, å 1’épaule et aux deux cuisses dont il mourut sur le champs;
le tambourg de la compagnie du corps de ses gardes, qui étoit auprés de lui quand
il recut le coup, a fait ce premier raport en se jetant dans la place; tous les transfuges ont depuis unanimement confirmé la méme chose. Et ce qui ne laisse pas
lieu d’en douter est que peu d’heures apres 1’armée suédoise a leve le siége et a
quitté le Royaume pour repasser en Suéde, ou l’on dit que les divisions des deux
prétendants å la Couronne ont formé deux partys diférents. Le Comandeur Tordenchiold qui avoit conduit en Norwége le dernier transport en aporta hier 2Öe å
sa Majesté la nouvelie de la mort du Roy de Suéde, et le Sr Ployard capne de
vaisseau venant aussi de Norwége en a aporté aujourdhuy la confirmation. Il est
presque certain que le Roy de Suéde se seroit emparé de la Norwége par la
division des généraux Danois.
Le Roy de Dk en aprenant la mort du Roy de Suéde a paru en étre touche, et
il a dit que c etoit un coup de la providence.

Även här åberopas, som man ser, nyss inkomna bestyrkande underrät
telser genom kapten Ployard. Den version Rochefort tar på sitt ansvar
låter oss klarare skönja sammanblandningen med stormningen av fortet
Gyldenlöve, som dock, menar ministern, icke skulle ha fallit i svenskarnas
hand. Att norrmännen förnaglade kanonerna där är riktigt. Enligt vad
Rochefort hört hade en enda lämnats oförnaglad, och ett skott just från
denna överblivna icke desarmerade kanon råkade träffa konungen längst
fram i löpgraven! Det är första gången man möter den sällsamma före
ställningen om det ensamma kanonskottet, som ju är fullständigt oförenlig
med allt vad man annars känner och vet. Greve R. F. Lynar, den kände
dansk-tyske diplomaten, vid denna tid en gosse på tio år, har senare be
rättat härom.17 Kommendanten på Fredriksten lät avskjuta en enda kanon,
blott av det skälet att den icke skulle vara laddad, då den måste övergivas;
sannolikt var det detta tillfälliga skott, menade Lynar, som sträckte hjälten
till marken! Paludan-Miiller anförde historien som prov på myckenheten
av löst och ogrundat prat i ämnet. Vi se emellertid, att den var känd och
spridd redan i december 1718.
I övrigt visar Rocheforts rapport - egenhändigt undertecknad av mini
stern - en rad överensstämmelser med magistratens journal. Stundom har
han något fritt omgestaltat dess uppgifter och inflätat delvis nya detaljer;
så ifråga om skottets verkan. Vad han berättar om den förste desertören,
gardestrumslagaren, som enligt egen utsago stod nära konungen, när
denne föll, beror på en förväxling. Journalen känner dels en kornett, som
påstod sig ha varit med i löpgraven och sett den fallnes blessyr, dels en
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trumslagare, som skådat hans lik i Tistedalen. Snart skulle också Rochefort finna en förbättrad relation av nöden. Härom mera i forttsättningen.
Bättre anslutning till den nyssnämnda först anlända norska krigsjournalen företer ett handskrivet nyhetsbrev på franska av okänt ursprung, men
synbarligen vidsträckt spridning, som jämte andra likartade handlingar
hamnat i den svenska Haagbeskickningens sällsynt välbevarade arkiv. Det
föreligger där i två formellt föga avvikande läsarter, av vilka jag här
avtrycker den som genom sin mindre avslipade språkform synes böra
tillerkännas prioritet.18 Några här förekommande sakliga lakuner, troligen
mestadels beroende på förbiseende vid avskrivningen, ha ifyllts inom
klämmer.
Copenhagen le 16/27 de x bre 1718.
Le Commandeur Tordenschiöld a apporté icy la grande nouvelle de la mort du Roi
de Suéde, qui a été tué la nuit entre le 11 et le 12 de ce mois dans la tranchée devant
Fredrichshall. Les assiegés aiant fait beaucop de feu et d’illuminations, le Roi a cru
qu ’on feroit une sortie, sur quoi il s’est rendu å la tranchée ou s’étant ennuié å la
fin, il doit avoir regardé par dessus le parapet, ou il a receu de la hauteur le coup,
soit par une cartouche ou un fauconneau å la tete å la temple gauche, lui percant la
måchoire droite et 1’épaule, le coup doit estre sorti par le coude. Tout est d’abord
devenu tranquille dans la tranchée. La méme nuit a songé å la retraitte, qui a esté
exécutée de maniére (on dit parceque le Duc de Holstein et le Prince de Hesse
trouvoient chacun leur parti dans 1’armée pour la succession, et le Prince de Hesse
la plus forte) que le 2ome tout le Sudenfiels de la Norwégue a éte délivré des
Suédois, qui y ont été m/30 hommes en tout, y compris ceux qui ont (dis)paru, et
outre cela m/10 hommes prés de Drontheim. Le siége devant Friedrichshall a été
formel, on y avoit méme pris déjå un fort [détaché sur une petite hauteur] nommé Guldenlew. On avoit 36 piéces de canon de 18 et de 12 livrés, et 6 mortiers. Le
siége avoit déjå duré 3 semaines.
Le Sénat de Fredrichshall a certifié cecy par écrit, l’aiant appris par 3 déserteurs, qui y sont venus l’un apres l’autre, parmi lesquels il y a un Cornette Polonois. Ils y ont ajouté que pour favoriser leur retraitte on avoit fait courir le bruit
dans 1’armée que les Russes etoient entrés dans la vieille Suéde. Mais le Cornette
a assuré avoir vu le Roi mort. Quatre déserteurs matelots venus hier de Scanie ont
dit aussi que la nouvelle de la mort du Roi y étoit déjå recue et que les trouppes
revenoient en Suéde, que le [commun Peuple n’en a été pas faché mais que le]
Commandant de Malmoe l’aiant appris étoit tombé évanoui.
Le Roi de Dannemark a fait Tordenschiöld pour recompense Schout by naght,
å condition que la nouvelle soit confirmée, qui a tröp de circonstances pour ne pas
étre vraye. [Les 4 bataillons qu’il escortoit sont bien arrivez avec deux compagnies,
que le vent a écarté, on les croit pourtant sans danger. Il y a encore dans ce rap
port que]. Le corps du Roi de Suéde a été transporté dans une litiére å deux
chevaux. Et n’aiant pas eu assez de chevaux pour ramener 1’artillerie, on a pris
ceux des Cavaliers, laissant beaucoup d’utils et de sacs å terre en arriére. L’armée
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Suédoise a perdu par déssertion et fatique du moins 4000 hommes. Les 4 matelots
desertés ajoutent que dez que le bruit de la mort du Roi étoit venu, on n’avoit
plus voulu prendre å Gottembourg les petites pieces de cruivre qui ne soient plus
grandes qu’une piece de 6 sols, et doivent valoir un demi écus, disant que c’étoit
un crime de les faire valoir ainsi.

Det låter tänka sig, att vi i själva verket här ha att göra med en diplo
matisk depesch, vars rent sakliga innehåll lämpat sig för konfidentiell
cirkulation under hand.19 Tordenskiold hade strax förut konvojerat en
transportflotta till Norge, vilket förutsättes vara känt för läsaren, ehuru
en del nu är att tillägga i saken.
Vid jämförelse med den uttryckligt åberopade källan, magistratens
skrivelse, kan man snart konstatera, att författaren haft direkt tillgång
till denna. Han utnyttjar den, men icke slaviskt; han vet mera, som han
hämtar från annat håll. Relationen har därjämte ett deduktivt, lugnt reso
nerande inslag. Konungen torde ha blickat över bröstvärnet, heter det,
sedan han ledsnat på att avvakta ett som han trodde förestående utfall
från fästningen. Den nu antagna riktningen av dödsskottet, från höger,
är densamma som Hallenfeld uppgav för Landsberg, vars rapport först
senare blev känd i Köpenhamn. Desertörerna ha tydligen utfrågats på
denna punkt, eftersom norrmän och danskar gärna ville veta, varifrån
detta lyckliga skott månde ha kommit, men haft svårt att komma till en
gemensam mening. Den polske kornetten, särskilt utpekad bland dessa
fanflyktingar, är endast omnämnd här. Då en polsk ryttaravdelning, spill
ran av Stanislaus’ krigsmakt, deltog på svensk sida i det norska fälttåget,20
kan uppgiften gott vara riktig. Ployards ankomst tycks vara okänd för
den samma dag daterade relationen. Däremot få vi veta, att fyra svenska
matroser kommit över från Skåne redan föregående dag - alltså samtidigt
med att Tordenskjold anlände - och berättat om stämningen i landet efter
konungens död. Folket visar sig föga berört, men kommendanten i Malmö
säges ha svimmat vid budskapet. I Göteborg vägrar man numera öppet att
ta emot de görtzka mynttecknen.

III
De köpenhamnska relationer om Karl XII:s död som hittills berörts
stamma alla från den 27 december 1718. Nästa utlandspost synes ha
avgått fyra dagar därefter, på nyårsaftonen. Rochefort daterar då en ny
depesch, liksom meddelaren till ’S’ Gravenhaegse Maendaegse Courant är
färdig med ett kompletterande meddelande, infört i samma nummer av

Köpenhamnska relationer om Karl XII:s död

41

tidningen som det föregående. Båda kunna rapportera, att den stora ny
heten bekräftats genom från Norge ingångna nya underrättelser, fram
förda av generaladjutanten Mösting och kommendör Paulsen. Den förre
hade anlänt den 28, den senare den 29 december. Det var först nu som
Landsbergs rapport och journal nådde fram till bestämmelseorten.
Få vi tro Tordenskiolds förste biograf, C. P. Rothe, hade denne varit
ärelystet ivrig att komma före någon annan som överbringare av det ovän
tade budskapet. Meningen var, att han skulle ha tagit Mösting ombord,
men Tordenskiold handlade på eget bevåg och gick raskt och målmedvetet
sin egen väg. Nutida norsk forskning har funnit den för sjöhjälten kanske
ej enbart smickrande traditionen tvivelaktig, i varje fall utan tillräckligt
stöd.21 Frågan får lämnas öppen.
I detta sakläge fann den franske ministern en riktigare relation på
kallad. Han fogade den till sin nya depesch av den 31 december. Det
inledande partiet, som berör Karl XII:s död och svenskarnas avtåg, avtryckes här. Fortsättningen har till större delen formen av politiska
reflexioner. Rochefort slutar med att nämna Paulsens och Möstings med
delanden som källa för den framställning han nu ser sig i stånd att
lämna.22
Le ne Décembre å dix heures et demi du soir les assiégés aiants jeté de la poix
alumée dans les ouvrages des Suédois, le Roy de Suéde s’avancea pour voir, å la
faveur de cette clartée, ce qui se passoit dans ceux de 1’Ennemy; il y receut dans
le momant un coup de mousquet tiré d’en hault dont la balle lui entra par la
temple droite, sortit par le bas de la joue gauche et lui efleura 1’épaule; un lieutenant colonel qui 1’accompagnoit aient reconu qu’il étoit mort le couvrit de son
manteau. Les Suédois cessérent d’abord leur feu et se retirent pour étre å 1’abri
de celui de 1’ennemy. Ils restérent dans leurs quartiers jusqu’ au 13 que toute
1’armée décampa avec assés de précipitation puisqu’elle a laissé une partie de ses
munitions de guerre et de bouche, du canon, des chariots et de quelques équipages;
plusieurs malades et blessés sont aussi restes, ce qui joint å trois ou quatre cents
hommes tués en diverses ataques et å un assés grand nombre de déserteurs fait
estimer å environ ~ hommes la perte que les Suédois ont faite devant FrederichHall; d’autres la font monter au double. L’armée de Suéde sous la conduite de
M. le Pce de Hessen est entiérement sortie de la Norwége Danoise, et M. le Duc
de Holstein å acompagné le corps du feu Roy å Stromstat; les généraux Reinchild
et Ducker avoienc suivi Sa Mté mais ils n’ont point u de comandement.

Rochefort har alltså släppt teorien om den fatala ensamma kanonen.
Han lägger fram en mera antaglig version, i huvuddragen stämmande
med kommendantens. Det finns dock avvikelser och även tillägg. Enligt

42

Köpenhamnska relationer om Karl Xll:s död

Landsberg föll Karl XII mellan klockan 9 och 10 på kvällen, enligt
Rochefort först klockan Vi 11. Även från svenska sidan växla uppgifterna
om tidpunkten märkbart.23 Landsberg lämnade för sin del oavgjort, om
konungen träffats av en karteschkula eller en muskötkula; han hade hört
båda delarna förfäktas. Rochefort stannar för ett muskötskott, avfyrat
uppifrån, och låter karteschen vandra samma väg som den ensamma
kanonen. Ifråga om skottriktningen, en sak som han förut ej ansett värd
att omnämna, faller han tydligen tillbaka på magistratens journal. Epi
soden med överstelöjtnanten, som höljer den döde i sin kappa, har en
alltför ofullständig motsvarighet i Landsbergs journal. Hallenfeld uppgav
nämligen, att den kommenderande officeren genast ropade: „Tag bort
den döde överstelöjtnanten!“ Källan för ministerrapporten måste vara en
annan. Den kan också lätt påvisas. En anonym norsk rapport från samma
tid - daterad Moss den 21 december - meddelar efter utsagor av en
svensk överlöpare en i stort sett överensstämmande version,24 som följakt
ligen bör ha varit känd i Köpenhamn före årets slut.
Skiftande uppgifter hade på detta sätt kommit i omlopp, delvis stridiga
och motsägelsefulla. Det var inte alla givet att liksom Rochefort kunna
lägga saken till rätta i efterhand. Det föregående har endast lämnat valda
exempel på dessa dissonanser; andra liknande drag vore att tillägga, och
bilden kan tvivelsutan yttermera kompletteras vid närmare efterforskning.
Även det danska arkivmaterialet torde gömma upplysningar, ägnade att
låta den tidigaste ryktesspridningens vägar klarna. Hur budet om Karl
XII:s plötsliga bortgång spreds till olika länder och där mottogs är i själva
verket ett både omfattande och dramatiskt ämne, alltför stort för att här
kunna behandlas i någorlunda uttömmande form. Jag har i stället valt att
mera sammanhängande söka belysa ett mindre men viktigt avsnitt - det
som kan gissas ligga föremålet för denna hyllningsskrift särskilt nära.
När den ena versionen avlöste den andra och man samtidigt hörde talas
om den svenska arméns skyndsamma återtåg från ett ganska säkert seger
byte - så fattades saken allmänt - väcktes rätt naturligt misstankar om
dunkla krafters spel. Så till vida är det endast vad som kan väntas, när det
visar sig, att föreställningar av denna art ha framträtt tidigare i utlandet
än i Sverige, där man ännu visste föga mera än att envåldshärskaren fallit.
Till den stora holländska nyhetsmarknaden strömmade oavbrutet budskap,
köpmansbrev och journalistiska relationer från skilda håll. Vår lyhörde
chargé d’affaires i Haag, Preis, kände sig illa till mods inför de växlande
uppgifterna om förloppet vid konungens död; han kände också andra än
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de nyss belysta. På vissa håll, vittnar han kort efter nyåret 1719, talade
man om en förrädisk kula.25 Det är, så vitt jag känner, första gången
mordryktet säkert kan spåras. Det lever kvar ännu i dag.
NOTER
1 Jag har i framställningen genomfört den datering efter nya stilen, som bruka
des i Danmark, Norge och flertalet andra länder. I tillämpliga fall anges i no
terna även den i Sverige gällande - elva dagar tidigare - gamla stilen genom
dubbeldatering vid hänvisning till samtida brev. 2 Franske ministern i Sverige,
greve de la Marek, som vid konungens död vistades i Strömstad, hade fått danska
regeringens tillstånd att sända sin post över Köpenhamn. Med särskild tanke på
detta beslöt rådet 7 (18) dec. att stänga sjöfarten från Skåne, ,,på det man i
Danmark ej så hastigt måtte få kunskap om högstsalig Hans Maj:ts död." Råds
protokoll 1718, Riksarkivet, Stockholm (i forts, cit. RA). 3 Källan är B. V. Carlbergs bekanta relation, senast tryckt i Karolinska förbundets årsbok 1920. 4 A.
Munthe, Kungl. Maj:ts kanslis historia I (1935), s. 180. I ett brev från kommerse
rådet S. Tham, dat. Göteborg 6/17 dec., till diplomaten J. F. Preis i Haag före
kommer ingenting därom. Hollandica, RA. Ombudsrådet G. H. von Müllern, då i
Göteborg, kunde emellertid redan 3 (14) dec. sända nyheten till generalguvernö
ren i Skåne Nils Gyllenstierna, såsom framgår av dennes svarsbrev från Lund 8
(19) dec. Kanslitjänstemäns koncepter och mottagna brev, vol. 73, RA. 5 Dagen
för A:s avresa enligt uppgift av Müllern till M. Vellingk, Göteborg 17 (28) dec.
1718. Koncept i Müllerns samling, R. A. Hans muntliga rapport om konungens
dödssätt, avgiven vid framkomsten till Kassel 7 jan. 1719, tryckt i Historisk Tid
skrift (Stockholm) 1898, s. 258 f. 6 Två sådana göteborgska nyhetsbrev, båda på
svenska, dat. 10/21 dec., utan underskrift, förvaras i avskrift bland Biakter 1718 i
Preis’ arkiv, Hollandica, RA. Enligt det ena föll konungen för en kartesch, enligt
det andra för en fakonettkula. „Gazetten var därmed uppfylld", skriver Preis
från Haag till kanslipresidenten 25 dec./s. jan., sex dagar efter det första budska
pet, som helt oförberett nådde honom över Göteborg på icke officiell väg. 7 Se det
av mig delvis avtryckta nyhetsbrevet från Lund 21 jan. (1. febr.) 1719, Sanning
och sägen om Karl XII:s död (1941), s. 59. Av fortsättningen framgår, att det var
avsett för adressat i Lybeck, tydligen destinationsort för de i brevet omnämnda
skeppen. Engeströmska saml. B II: 2, 14, Kungl. bibi., Stockholm. 8 Poussin till
kardinal Dubois, Hamburg 30 dec. 1718. Hambourg 46, Archives des af faires
étrangéres, Paris. För Mardefelds uppgifter om nyhetens spridning till Petersburg
se Sanning och sägen, s. 62, not. 3. — Även den första „gazetten" från Stockholm,
som jag i fortsättningen (not. 14 och 15) berör, skall ha kommit till Sachsen över
Lybeck. 9 Krigskancelliets Memorialer 1718, L. III. 10 Journalen i sin helhet (med
varianter från en annan samtidig redaktion) tryckt i Norsk Militaert Tidsskrift,
bd 58 (1895), s. 593 ff. 11 Landsberg till B. Lützow 23 och 24 dec. 1718, Histo
risk Tidskrift 1898, s. 250 not 1. Jag har icke haft tillfälle att granska dessa upp
gifter, som J. A. Lagermarck anför efter källor i norska Riksarkivet. 12 Umständ
licher Bericht von denen höchst - importanten aus Norwegen eingelaufenen Zei-
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tungen... (Altona u. å.). Även avtryckt i Historische Nachricht vom Nordischen
Kriege VI: 3 (Jena 1719), s. 538 ff. 13 Ett nummer av tidningen är som bilaga
fogad till Preis’ skrivelser till kanslipresidenten, Hollandica, RA. 14 Så L. Weibull
i Scandia 1929; i samma riktning S. Bolin i Scandia 1930. En senare pedagogisk
författare har t. o. m. rubricerat denna privata reportageartade version som „ny
hetskommuniké": L. Dannert, Fem uppgifter för gruppstudier i svensk historia
(1953), s. 43. 13 Denna källa är tillsvidare endast känd genom J. E. Zsackwitz’
avtryck i Historische Nachricht, vilket i fråga om namnen (t. ex. „Openheim" för
Oxenstiern) vanställes av många svåra misstag, uppenbart beroende på felläs
ning och alltså vittnande om hastig nedskrivning i Stockholm av den till Tyskland
komna ursprungliga texten. Min kritiska uppfattning har jag motiverat i Sanning
och sägen, s. 53 ff. Jag har senare gjort nya bestyrkande iakttagelser om det verk
liga ursprunget, som jag någon gång hoppas få tillfälle att framlägga. Till väsent
ligen samma slutsats om källans allmänna karaktär kommer L. Thanner i sin
avhandling Revolutionen i Sverige efter Karl XII:s död (1953), s. 13 f., ehuru
denne författare av något skäl framställer förhållandet mellan L. Weibulls upp
fattning och min så svävande, att läsaren bringas tro att mitt underkännande av
„en dylik gazett" avser en annan källa än den av Weibull så starkt framhävda.
16 Dänemark 77, Archives des affaires étrangéres, Paris. Accentueringen har nor
maliserats vid avtrycket, likaså i följande aktstycken på franska. 17 Källan är
Lynars postumt utgivna Staatsschriften I (1793). Föreställningen om det enstaka
skottet i natten - utan närmare utläggning - återkommer i Ture Gabriel Bielkes
Hågkomster. Sanning och sägen, s. 150 not 9. Att konungen stupat vid försök att
storma fortet Gyldenlöve är en här och var förekommande mycket tidig uppgift.
Den möter i ett nyhetsbrev, dat. Amsterdam 30 dec. 1718 och infört i Preis’
registratur s. å. 18 Avskrift i Preis’ registratur „Berättelser och bref af 1718", s.
324-326, jämförd med bilaga till samme diplomats brev till kanslipresidenten
27 dec. 1718/7 jan. 1719 samt en därmed nära överensstämmande bilaga till M.
Vellingks brev till Preis, Bremen 7 (18) jan. 1719. Alla i Hollandica, RA.
19 Möjligheten av ett officiöst danskt ursprung, som icke heller får anses uteslutet,
har jag ej haft tillfälle att undersöka. 20 Chefen, överste Rosokaéki, nämnes när
varande vid fördelningen av krigskassan. Enligt vissa förmodanden skulle polackerna
sättas in vid en landstigning i Skottland till jakobiternas undsättning. 21 O. Bergersen, Viceadmiral Tordenskiold II (1925), s. 885. 22 Dänemark 77, Archives
des affaires étrangéres, Paris. 23 Fredrik av Hessen själv uppger i olika brev
12 dec., dagen efter dödsfallet, dels föregående kväll mellan kl. 9 och 10, dels
mellan kl. 10 och 11. 24 Tryckt i norsk Historisk Tidsskrift R. IV bd 2 (1904),
s. 158 ff. 25 „II arrive a l’égard de la mort du Roy ce qui arrive å celle de tous
les grands guerriers. Rarement en sait on toutes les véritables circonstances. Celle
que V. E. me fait 1’honneur de me mander dans sa lettre du 14. est bien différente des trois fasons dont on accompagne ce fatal evénement. D’abord c’étoit un
coup par derriére. Ensuite il avoit esté trouvé couché par terre d’un coup dans la
teste, sans que personne n’ait esté présente. Icy il y a encore plusieurs qui soupconnent qu’il y a trahison. Quoiqu’il en soit, 1’evénement est des plus tristes, et
nous en causera encore bien d’autres, sur celui-la, si le bon Dieu n’a pitié de nous,
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car nos ennemys ne respirent que notre ruine." Preis till M. Vellingk 10/21 jan.
1719, rättad utskrift i registraturet „Berättelser och bref" jan-mars 1719, Hollandica, RA, Vellingks version återgick på Anthouards rapport (ovan not 5), vars
innehåll han kände. Mordryktets förekomst kan i Sverige säkert styrkas i februari
1719, vid tiden för konungens begravning i Stockholm. Det viktigaste beviset är
en allusion i ett poetiskt minnestal, som Olof Rudbeck den yngre höll i Uppsala,
men där vissa vanföreställningar om förloppet vid dödstillfället tydligt spåras. Se
härom Sanning och sägen om Karl XII:s död, s. 109 och 174 f.

EN LILLE REST
AF ET KØBMANDSARKIV
1567-1585
Af Emilie Andersen

Da syvårskrigen udbrød i 1563, sad Sten Rosensparre som lensmand på
Kalundborg slot. Da han var en af de ledende indenfor krigspartiet, kunne
han ikke til enhver tid opholde sig i sit len. I sommeren 1564 blev således
han og hans svoger, Peder Bille, udnævnt til krigskommissærer. Deres
opgave var at drage til hæren for at udvirke en bedre krigsførelse. Den
daglige administration i lenet blev i sådanne perioder antagelig alene
udøvet af lensmandens medhjælpere, nemlig ridefogden og skriveren.
I krigstid navnlig måtte der imidlertid på et betydeligt slot være en mand,
til hvem dette var betroet, og som kunne forsvare det. Sten Rosensparre
havde under sin fraværelse på kongens vegne overantvordet og betroet
slotsloven „inden Kalundborgs porte“ til Christoffer Faaborg på den be
tingelse, at Christoffer under livsstraf ikke igen måtte overdrage den til
nogen anden end Sten Rosensparre personlig i dennes egen hånd. Skulle
det ske, at Sten Rosensparre døde, måtte Christoffer ikke overdrage slots
loven til nogen anden end kongen selv eller Danmarks råd. Sten Rosen
sparre havde dertil pålagt Christoffer at søge råd hos statholderen på
Københavns slot, Mogens Gyldenstjerne, hvis der hændte et eller andet
af betydning i hans fraværelse. Sten Rosensparre blev det ikke forundt at
føre krigen til en god ende. Han faldt allerede i slaget ved Axtorna
20. okt. 1565. Straks ved underretningen om hans død henvendte Chri
stoffer sig til Mogens Gyldenstjerne og bad om råd med hensyn til, hvor
dan han skulle forholde sig1. Det vides dog ikke, hvad Mogens Gylden
stjerne har svaret herpå. Sten Rosensparres enke, Mette Rosenkrans, be
holdt imidlertid Kalundborg len til 1. maj 1566. Kort forinden havde
Sten Rosensparres svoger, Peder Bille, fået følgebrev på lenet.
Som slotsfoged på Kalundborg slot i midten af 1560erne træder Chri
stoffer Faaborg frem i historiens lys. Før den tid vides der ikke noget
bestemt om ham. Det må antages, at han både har været foged (ride
foged) i Kalundborg len og borger i Kalundborg. Hans brev til Mogens
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Gyldenstjerne, skrevet få dage efter Sten Rosensparres død, vidner om, at
han var denne meget hengiven. Han omtaler heri flere gange Sten Rosen
sparre som „min kære husbonde“ og skriver dertil, at det var „stor skade,
at denne gode mand så hastelig skulle komme af dage“. Efter Peder Billes
udnævnelse til lensmand har Christoffer sikkert fortsat sin virksomhed
som ridefoged i lenet. I et brev af 2. april 1567 fra lensmanden til slots
skriver på Kalundborg slot, Anders Persen, får denne således pålæg om
at tale med „Christoffer“ om, hvorvidt madskatten var udkommet m.m.,
endvidere anføres det i brevet, at Peder Bille selv har skrevet til Chri
stoffer om mursten2. I et kongebrev af 8. juli 1570 kaldes Christoffer
Faaborg derimod kun borger i Kalundborg. Ved dette brev fik admiral
Peder Munch ordre til at lade Christoffer få det ved Reval tagne skib,
der var vurderet til 300 daler. Denne havde nemlig fået løfte om et af
de i søen tagne skibe i stedet for hans eget skib, som han mistede ved
Varberg i kongens bestilling3. I en sikkert egenhændig erklæring, som
Christoffer Faaborg udstedte 24. april 1572 angående en afgift til Ka
lundborgs skolemester af hans gård i Asmindrup, kalder han sig kun bor
ger i Kalundborg4, men herefter er han begyndt at deltage i byens styrelse,
og i hvert fald senest i midten af 1570erne er han borgmester. Hvornår
han døde, ses ikke med bestemthed, kun at han i 1585 ikke levede mere.
Den omstændighed, at Christoffer Faaborg som borgmester har haft sin
virksomhed på byens rådhus og har været en af de ledende i bystyret,
skyldes det utvivlsomt, at der mellem Kalundborg bys breve til vore dage
er bevaret en mindre del af Christoffer Faaborgs private handelskorre
spondance. Det drejer sig om breve og afregninger fra købmænd i Am
sterdam, Emden, Hamborg, Lübeck og Rostock samt fra København og
Holbæk, nemlig:
Breve fra Gerrit Jansen Coesvelt, Amsterdam, 1567-1577 (10 stk.).
Afregning fra samme af 10/6 1570.
Breve fra Eylart (Ellaert) Coesvelt, Amsterdam, 1578-1579 (2 stk.).
Breve fra Maurijs Becker, Amsterdam, 1577-1580 (9 stk.).
NB. Det første brev af 11/7 1577 er dat. Enkhuizen.
Afregninger fra samme 1578, 1579, 1581 (4 stk.).
Vekselbrev af 1582 2/8, udstedt af samme i Amsterdam, lydende på borg
mester Christoffer Faaborg eller ihændehaver, med påtegning af 13.
okt. s. å.
Brev fra Claes Cornelissen, Amsterdam, 25/8 1579 (1 stk.).
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Brev fra Marten van Petkum, Emden, 23/8 1576 (1 stk.).
Breve fra Claus Drews, Hamborg, 1568—1576 (11 stk.).
NB. Brevene af 4/4 1568 og 10/11 1570 er dat. Holbæk, og det sidste
brev af 17/7 1576 Lübeck.
Regnskabsopgørelse mellem Claus Drews og Christoffer Faaborg 15741576 (1 stk.).
Brev fra skipper Jochim Arendes, dat. Holbæk 5/4 1576 (1 stk.).
Breve fra Marcus Hollm, dat. Holbæk, 21/10 1574, 14/8 1575 (2 stk.).
Breve og afregninger fra Hans Menneman, Lübeck, 1574-1575 (3 stk.).
Breve fra Hermen Backemul, Rostock, 1578-1582 (5 stk.).
NB. Brevet, dat. 1578 Martinus, er vedlagt brev af s. d. fra Hermen
Backemul til Las Andersen i Kalundborg.
Breve fra Fricke Dobbin, Rostock, 1579-1582 (6 stk.).
Brev fra Willem Krol, København, 5/7 1580.
Diverse 1574-1585. - Herimellem „rådstuevidne" af 6/8 1575 om ejer
forholdet til et arresteret skib5.

I perioden 1567-1572 synes handelen mellem Kalundborg og Amster
dam at have været nogenlunde normal. Christoffer Faaborgs skipper,
Andreas Iversen, der var borger i Kalundborg, sejlede faktisk hvert år
ikke alene store partier malt, men også byg og rug til Amsterdam, hvor
det blev modtaget og solgt af Gerrit Jansen Coesfelt. Af andre varer kan
nævnes huder og gåsepenne. Huder og skind havde på denne tid en høj
pris i Amsterdam. Skipperens returladning var især fransk og pyrenæisk
salt, sildetønder, klæde, lærred, vin, sukker, safran og rosiner samt glas
og sæbe.
I 1572 begyndte opstanden i Nederlandene at indvirke mærkbart selv
på neutral handel. I april s. å. var det, at søgueuserne, de af prinsen af
Oranien udrustede kapere, erobrede Brieile i Zeeland. Denne begivenhed
førte med sig, at de hollandsk-zeelandske kystbyer kaldte gueuserne til
hjælp imod de spanske tropper. Gueuserne fik på den måde herredømmet
i Holland, foreløbig dog med undtagelse af Amsterdam, hvor den neder
landske regering holdt sig fast. Den 13. august 1572 skrev Gerrit Jansen
Coesfelt til Christoffer Faaborg, at skipper Andreas Iversen var ankom
met, men at han havde haft meget besvær både af det ene og andet parti.
Christoffer skulle derfor ikke lade Andreas sejle igen, før det stod bedre
til. Såsnart dette var tilfældet, ville Gerrit skrive. Andreas Iversen kom
velbeholden hjem til Kalundborg den 27. august. Som returladning havde
han kun to „hondert"6 hvid salt (pyrenæisk salt).
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Korrespondancen mellem Gerrit og Christoffer blev dog genoptaget,
forinden den hollandske frihedskamp var udkæmpet. Der foreligger således
breve af 15/8 1575, 12/7 og 7/12 1576 samt 16/7 1577 fra Gerrit til Chri
stoffer Faaborg. Sagen var, at Gerrit ikke havde sendt sine handelsforbin
delser i Kalundborg og Hamborg afregning siden 1570. Fra Hamborg var
så i 1575 Christoffers tjener Karsten blevet sendt til Amsterdam for at
bevæge Gerrit til at aflægge regnskab. Gerrit skrev derpå til Christoffer,
at han gerne ville have sendt en opgørelse, men han havde for et par år
siden evakueret (heen gepacket) nogle bøger og „skrifter", mellem hvilke
der var en bog, hvori Christoffers regnskab var indført. Gerrit havde
imidlertid sendt bud efter bogen, og han skulle snart sende regnskabet til
Claus Drews i Hamborg. Gerrit beklagede iøvrigt meget, at krigen i stedet
for at aftage tiltog i styrke. Spanierne havde den 7. august stormet Oudewater og ihj elslået alle, hvem de kunne ramme, både kvinder og børn, og
de lå nu i lejr foran Schoonhoven7. Gerrit frarådede derfor Christoffer
at sende korn, men kom det til fred, og havne og strømme igen blev fri,
ville han skrive, så at de igen kunne handle sammen. I 1576 var Gerrit
i bedre stemning. I brevet af 12. juli skrev han således om, at spanierne
havde ophævet belejringen af Zierikzee, og det sidste brev fra dette år har
han netop skrevet den dag pacificationen i Gent (af 8/11 1576) blev offent
lig forkyndt, nemlig 7. december. Han giver heri udtryk for sin glæde over,
hvad der var sket, og han tænkte på selv at ville rejse til Christoffer, for
at de kunne få deres mellemværende gjort op. Det gik dog ikke så hurtigt
med at få handelen i gang. Endnu i 1577 kan Gerrit ikke opfordre Chri
stoffer til at lade sit skib komme til Amsterdam, han skrev derimod til
ham, at der måtte ingen skibe komme. Året efter, 1578, havde den neder
landske opstand næppe været nogen hindring for, at Gerrit kunne have
solgt korn for Christoffer Faaborg, men den 2. november er til denne fra
Amsterdam afgået et brev fra Gerrits søn, Eylart van Coesfelt, der inde
holdt det budskab, at hans fader var afgået ved døden.
Under de krigeriske forviklinger i Nederlandene havde Emden i Østfrisland svunget sig op til at blive kornmarked for Østersølandene. Emdens
handel kulminerede i 1573, den var i dette år så stor som ingensinde tid
ligere8. Der ses ikke noget bestemt om, hvorvidt Christoffer Faaborg
straks i 1573, året efter at hans handel på Amsterdam var ophørt, har
sendt kornvarer til Emden. Der havde iøvrigt været en standsning i korn
eksporten fra Danmark, idet der var udførselsforbud i tiden 1572 11/91573 26/5 9. I 1574 og 1576 har Christoffer i hvert fald eksporteret malt
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m.m. til Emden og fået vigtige varer i retur, nemlig salt, vin, bly m.m.
På grund af den hollandske blokade på Ems i årene 1574-76 var det
imidlertid forbundet med vanskelighed selv for neutrale at handle på
Emden. Christoffer Faaborg sendte heller ikke sin egen skipper til Emden.
Hans faktor i denne by var rådsherre Marten van Petkum, som i brev af
23. aug. 1576 skrev til ham, at det kun var med besvær, at han havde
fået maltet „fri af admiralen“. Admiralen var hollænderen Pieter Frericksz, der lå på Ems med en flåde, hvis opgave var ikke at lade østerske,
danske, engelske og nederlandske skibe løbe til Emden, men drive dem til
Holland. Selv skippere fra Emden måtte ikke sejle til byen, hvis de først
havde fået borgerret i løbet af de sidste tolv år10. Når Christoffer Faaborg
alligevel fik malt indført til Emden i 1576, skyldtes det sikkert alene den
assistance, som Marten van Petkum ydede både ham og Claus Drews af
Hamborg11. Denne havde i juli s. å. været i Emden, hvor han havde haft
en samtale med Marten van Petkum, der havde ment, at man bedst kunne
få godset ind til Emden trods hollænderne, hvis breve og regnskabet ind
rettedes således, at det fik udseende af, at maltet tilhørte ham.
I 1577 var forholdene i Nederlandene helt anderledes, og i juli dette
år sendte Christoffer Faaborg sit skib med malt til Enkhuizen. Hans faktor
var her Maurijs Becker. Denne, der øjensynligt allerede i 1578 er flyttet
til Amsterdam, har utvivlsomt virket som faktor for Christoffer Faaborg
hele tiden indtil dennes død.
Claus Drews, der ifølge de fra ham bevarede breve havde sit hjem i
Hamborg, var født i Itzehoe, hvorfor han med rette kaldte sig den danske
konges undersåt. Han havde ikke alene nær tilknytning til Christoffer
Faaborg, hvem han kaldte broder, men også til Holbæks største købmand
på den tid, nemlig borgmester Jakob Willumsen Skotte12, der var hans
vært i Holbæk. I Amsterdam havde han samme handelsforbindelse som
Christoffer Faaborg, nemlig Gerrit Jansen Coesfelt. Claus, der var ugift,
var meget ofte på rejser. Snart var han i Holbæk og Kalundborg, snart i
Amsterdam, Emden og Lübeck. Der kan næppe herske tvivl om, at Chri
stoffer Faaborg af ham har fået en god hjælp med hensyn til at kunne
udnytte konjunkturerne i de for handelen så vanskelige år i 1570erne.
Både Christoffer Faaborg og Claus Drews havde brug for store fragt
skibe, da de selv sejlede det indkøbte korn over havene til de store marke
der i Vesteuropa. Gennem det bevarede materiale får man et indblik i
deres rederivirksomhed. 1568 skrev Claus til Christoffer, at „vort“ skib
var kommet til Holbæk, hvor Claus købte havre og byg. Såsnart skibet var
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ladet, ville han komme til Kalundborg. I 1569 skulle Andreas Iversen og
Jens Dircksen, sikkert en skibskyndig mand, købe en råsejler („raesiel“),
der var et stort lastskib, i Holland. Det var Christoffers mening, at Gerrit
Jansen Coesfelt skulle være delejer. De to mænd fandt dog ikke et skib,
som kunne bruges. I tiden derefter sejlede Andreas Iversen til Holland
på et af Claus Drews’ skibe for at købe et skib. Skibet, han sejlede med,
strandede imidlertid under Jyllands side, så Andreas kom til Aalborg. Her
så han, at der lå en mand med en bojert, ladet med tagsten. Han spurgte
manden, om han ville sælge sit skib, og da han godt ville dette, sejlede
de sammen til Kalundborg, hvor Christoffer og Andreas Iversen købte
bojerten for 600 daler. Christoffer lod så skibet sejle med malt til Hol
land, og han tilskrev Gerrit Jansen Coesfelt, om han ville købe halvparten
på Claus Drews’ vegne. Det ses, at der er handlet således, at Christoffer
blev ejer af % og % part, Andreas Iversen af %, Claus Drews af % og
Gerrit af
Af Claus Drews’ breve fra 1571 fremgår det, at skibet blev
udnyttet. Efterår 1570 har Andreas således været i Norge (}: Marstrand)
efter sild. Han skulde forhøre i Øresundet, om sildene kunne sælges bedst
i Danzig, Elbing eller Königsberg. I 1571 ønskede Claus, at Christoffer
opkøbte så meget korn i Kalundborg, at Andreas kunne løbe tre gange til
Amsterdam i sommertiden. Claus og Gerrit skulle hver gang fragte halv
delen af skibet. Christoffer skulle bestræbe sig for at indkøbe kornet af
de forskellige - deriblandt også Peder Bille - til kapitelstakst. Claus op
fordrede tillige Christoffer til i tilfælde af, at der kom Hamborgerskibe
med salt, direkte at bytte salt med malt i forholdet 2% læster baiesalt for
1 læst malt13. For at kunne disponere over så meget korn som muligt til
eksport havde Claus dertil truffet den ordning, at Mads Lampe i Køben
havn til kyndelmisse 1571 på Claus Drews’ vegne skulle sende Christof
fer 200 ny daler, hvorfor denne i selskab med Claus mod halv gevinst
skulle købe rug og malt. - Det store opkøb af korn i 1571 skyldtes, at der
på den tid var misvækst i de baltiske lande, der udførtes således ikke korn
fra Danzig i efteråret 1571.
Da der ingen breve er bevaret fra Claus Drews i tiden 7/2 1571-14/8
1574, haves der ikke så god oplysning om handelens gang i den periode.
Claus og Christoffer har imidlertid „gjort køb“ med hinanden om oven
nævnte bojert. Christoffer, der skyldte Claus 300 gamle daler, afstod for
det beløb sine parter af skibet til Claus. Denne havde i forvejen købt
Andreas Iversens % part, hvorefter han havde sat skipper Jochim Arendes
til at føre skibet. Imidlertid gav kong Frederik II 1. april 1574 tolderne
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i Øresund og Bælt befaling til at anholde alle hamborgske skibe14. Claus
Drews var på Sjælland kort tid efter, og der fandt drøftelser sted mellem
ham og de to borgmestre i Kalundborg og Holbæk om, hvilke forholds
regler der kunne træffes for at holde skibet i fart. Planen synes at have
været, at Christoffer Faaborg eller begge borgmestre i forening skulle
afkøbe Claus Drews skibet. Men kort tid efter skete der det, at skipper
Jochim Arendes fra Emden løb til Holbæk med salt for at indtage malt,
og det gik da således, at skibet blev arresteret, da det blev omført for
Nykøbing. Claus Drews hævdede, at han ikke havde givet skipperen
befaling til at løbe til Holbæk, men at det var lensmanden, Christoffer
Pax, og borgmester Jakob Willumsen, der havde fået ham til at sejle
dertil med salt. Der var da heller ikke tale om, at Claus ville tage imod
tilbud fra Christoffer Faaborg og Jakob Willumsen om at ville stille
borgen, så at skibet igen kunne sejle, men han holdt på, at de skulle skaffe
ham skibet fri og udvirke kongelig tilladelse til, at han frit kunne handle
i Danmark. Aret 1574 gik imidlertid til ende, uden at der skete noget.
Christoffer Faaborg led imidlertid selv tab ved, at skibet lå fast. Han
kunne ikke få sine varer sendt til Emden, og han manglede salt. I som
meren 1575 gjorde han da et forsøg på at få skibet fri, og det lykkedes
også. I forvejen havde han og Claus Drews gennem deres brevveksling
drøftet, hvilken fremgangsmåde der skulle anvendes. Claus’ køb af Christoffers parter skulle således gå tilbage. Christoffers gæld på de 300 daler
skulle i stedet for at afskrives i skibet betales ved anvisning på Mårten
van Petkum i Emden. Desuden skulle Christoffer angive overfor kongen
og Peder Bille, at Claus Drews var en fri knægt, der endnu boede i Dan
mark, og at alle hans slægtninge boede i kongens lande, kort sagt, at det
var Christoffer Faaborg og Claus Drews, der ejede skibet, ingen ham
borgere havde part i det15. Den 6. august fik Christoffer udstedt et „råd
stuevidne“ om skibets ejerforhold. Han har selv bag på dette egenhændigt
skrevet: „Bormesters och roeds bewiisningh i Kallunges Borre, huorledes
jeg kom ttiill skiiffueth, før thed bleff arriisterreeth“. - I begyndelsen af
august er der udstedt kongebreve i Kalundborg, og antagelig er sagen
på den tid blevet forelagt kongen. Omkring samme tid fik skipper Jo
chim Arendes pålæg om at komme til Peder Bille, ligesom denne skrev
til borgmester Jakob Willumsen. Skibets istandsættelse synes også at være
blevet påbegyndt på den tid. Noget kongebrev om frigivelsen ses der
imidlertid ikke at foreligge. Det må da formodes, at sagen er blevet af
gjort mundtligt, thi skibet er utvivlsomt blevet frigivet på den tid. At
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Claus gerne ville forære Peder Bille en arne god rhinsk vin, har jo sikkert
kun bidraget til det gode resultat.
I 1575 synes skibet dog ikke at være kommet i fart. Om efteråret sendte
Christoffer en læst byg til Hans Menneman i Lübeck, hvor byg efter
Claus Drews’ opgivende skulle have en god pris. Christoffer fik også
netto 95 mk. 12 sk. 6 penn. lybsk for sine 12 pund byg. Som returlad
ning skulle skipperen bl. a. have en læst Lüneburger salt. Hans Menne
man sendte dog kun 3 tdr. Som grund herfor angav han, at saltet både
skulle tigges og købes, tilmed var det meget dyrt, da det kostede 90 mk.
lybsk pr. læst, og pengene skulle betales, før saltet blev bragt ombord.
I foråret 1576 var Claus Drews på Sjælland, hvor han og Christoffer
traf aftale om at sende varer til Emden uden tvivl på det frigivne skib.
Af brevene fra Claus får man det indtryk, at såvel Christoffer som Claus
var ivrige for at gøre opkøb. Sidst i 1575 havde Christoffer foreslået
Claus, at de i selskab skulle købe Peder Billes korn. Denne ville sælge
rugen til 40 daler pr. læst og maltet til 46 daler pr. læst, men Claus
fandt, at prisen var for høj. For maltet kunne de højst give 40-41 daler
og for rugen 32-34 daler; kornet skulle leveres „vrie uth“ (frit ombord),
og betalingsterminen skulle være Laurentii. Selvom priserne ikke var så
høje i 1576, ønskede Claus Drews dog i juni s. å., at skipperen skulle
gøre endnu to rejser i dette år, og han opfordrede Christoffer til direkte
at bytte det grove salt, som han havde tilsendt ham, med malt, helst i
bytteforholdet 1 læst malt for 1 læst salt.
Af de bevarede breve fra rostockske købmænd ses det, at Christoffer
Faaborg aftog meget Rostocker øl, der må have været en yndet drik i
Danmark. I 1581 anmodede han f. e. Fricke Dobbin om otte eller fjorten
dage efter Mikkelsdag at fragte en skude og sende ham tolv læster øl.
Fra Danmark sendte Christoffer Faaborg især byg og havre til Rostock.
Byg ville rostockerne gerne have, derimod brød de sig ikke meget om
havre. Brevene fra Backemul og Fricke Dobbin har iøvrigt interesse på
anden måde. De tog sig nemlig begge af Christoffer Faaborgs stedsøn,
Johannes, der på den tid studerede ved universitetet i Rostock, hvorfra
han i 1581 tog til Wittenberg.
Gennem den bevarede del af Christoffer Faaborgs arkiv, afregninger
såvel som breve, får man nogenlunde kendskab til de anvendte handels
former. Det ville føre for vidt her at komme ind på de enkelte poster i
Gerrit Jansen Coesfelts afregning fra 1570. Det skal blot anføres, at der
ikke er noget i denne afregning, der tyder på, at Gerrit har solgt og købt
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varer for Christoffer Faaborg imod vederlag. De to købmænds forhold
til hinanden synes da bestemt ud fra den gamle tids gensidighedsprincip.
Fra 1577 lader Christoffer Faaborg derimod faktorer besørge en stor del
af sine forretninger i Nederlandene. Maurijs Becker har sikkert hele tiden
beregnet sig provision (solarium) for salget af Christoffers korn og malt.
Med hensyn til de indkøb, der blev gjort for provenuet af kornvarerne,
stiller det sig anderledes. Sagen var, at skipperen sikkert på hver fart var
ledsaget af en af Christoffers tjenere eller handelsknægte. Disse fik af
faktoren tilstillet en del af provenuet for kornvarerne, hvorfor de navn
lig skulle købe klæde og i 1577 også salt. I 1578 ledsagede Christoffer
Faaborg junior skipperen til Nederlandene. Han fik et lille beløb af fak
toren til indkøb af klæde, derimod har faktoren antagelig hele tiden fra
1578 købt saltet. I begyndelsen synes han kun at have beregnet sig pro
vision for salg, men i 1579 opfører han i sit regnskab provision for malt
og salt uden nærmere specifikation. For 1581 ses det, at der er betalt
4 gylden i provision for salget af 6 (store) læster rug. Det bemærkes
iøvrigt, at der kun er tale om provision med hensyn til malt, rug og salt,
altså fortrinsvis de varer, hvormed der var forbundet spekulation.
Maurijs Becker begyndte tillige i disse år at handle på Danmark som
selvstændig købmand eller kommittent. Han sendte således i juni 1580
et lille skib til Kalundborg med forskellige varer, nemlig to „hondert“
salt, 15 ammer vin og 2000 „pannen“16, som han i henhold til løfte fra
Christoffer Faaborg junior anmodede om få solgt „tho mynenn bestenn“
og for provenuet deraf at få tilsendt malt. Hvis der kunne indlades mere
i skibet, end der kunne købes for Maurijs’ varer, opfordredes Christoffer
til også at indlade sine egne varer. Maurijs ville sælge disse „up denn
duerstenn“ og snarest overføre pengene herfor til København. Umiddel
bart forinden Maurijs Becker sendte sit skib til Kalundborg, havde Chri
stoffer Faaborg junior som skipper været i Amsterdam med rug. Da han
under sine ophold i denne by plejede at bo hos Maurijs, har de to unge
købmænd benyttet lejligheden til at træffe handelsaftaler. Maurijs Becker
var iøvrigt Christoffer Faaborg behjælpelig på flere måder. I april s. å.
rejste han således omkring i Holland sammen med Andreas Iversen for
at købe et skib til Christoffer, for hvem der var strandet en bojer 8. okto
ber f. å. De købte en ny bojer, der i første halvdel af maj fra Holland
afsejlede til Kalundborg17.
Selv om også Christoffer Faaborg gjorde indkøb af salt og vin m. m. i
Amsterdam, fik han dog næsten hvert år flere hundrede dalers overskud
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af sin handel på Nederlandene. Disse beløb fik han til Danmark på for
skellig måde. Det ses, at i de år, hvor søgueuserne gjorde havene og far
vandene usikre, ophørte de nederlandske købmænd med at give skipperne
større beløb med hjem. I 1568 vil således Gerrit Jansen Coesfelt kun
sende 100 ny daler med skipperen til Kalundborg. Helt hørte denne for
sendelsesmåde ikke op. Christoffer Faaborg junior fik f. e. i 1579 350
daler med hjem. Hans fader har også modtaget disse penge, thi han har
bagpå Maurijs Beckers afregning skrevet: „Annamede aff Kristoffer iiijc
daller“. Langt de fleste penge blev dog af faktoren overført til Danmark
(ell. Hamborg, Lübeck) under benyttelse af vekselbreve (wijsselbreff,
wesselbreff), således at Christoffer Faaborg kunne hæve beløbene om end
ikke i Kalundborg så antagelig de fleste gange i København. Fra ca.
1580 synes der at være kommet en bestemt ordning med hensyn til fakto
rens udbetalinger af overskudsbeløbene, idet Christoffer Faaborg antagelig
fra den tid har haft en fast forbindelse i Amsterdam, nemlig Lubbert
Amerinck, der af faktoren skulle modtage Christoffers tilgodehavender
og drage omsorg for, at de kom til udbetaling i København.
Mellem Christoffer Faaborg og Claus Drews blev der afregnet 15. maj
1574 og 10. maj 1576. Man undres ikke over, at saldoen begge gange
var i Claus’ favør, thi det var faktisk kun Claus, der leverede varer til
Christoffer, nemlig engelsk klæde, linnedvarer samt salt. Det fremgår af
Claus’ breve, at Christoffer fik varerne til indkøbspris (erstes kop) +
omkostninger. I almindelighed har Claus købt varerne på kredit (up de
tyt), således at betaling skulle erlægges til en bestemt termin. Men Claus
fik ikke nær altid pengene fra Christoffer til betalingsterminen, han
måtte så betale for ham. Claus synes iøvrigt at have næret stor tillid til
Christoffer. Efterår 1574 lånte han ham 150 gamle daler uden at få noget
bevis (handschrift) derfor. Bagefter anmodede han Christoffer om, at
han ville „tegne“ det i sin „bog“, at han skyldte det beløb. Med bogen
menes uden tvivl Christoffers regnskabsbog, der imidlertid ikke er beva
ret. - Claus’ indtægter må have hidrørt fra korneksport og rederivirk
somhed.
Christoffer Faaborgs handel med lybske og rostockske købmænd kan
betegnes som handel i løbende regning. Af brevene fra disse skal her
især fremhæves Fricke Dobbins breve, ikke så meget for deres måske lidt
selvbevidste tones skyld, men mere fordi det ses af dem, at denne sikkert
dygtige købmand er ved at gå over fra varebyttehandelen til en mere ud
strakt brug af penge. Han skrev således i 1582 til Christoffer, at han som
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betaling gerne ville tage korn, hvis det var godt, men var dette ikke tiltilfældet, ville han helst, at Christoffer kun sendte ham penge. Året i
forvejen havde han givet den besked, at hvis Christoffer sendte havre,
måtte han sende en mand med til at sælge den.
Ud fra det bevarede arkiv tegner sig billedet af Christoffer Faaborg
som en købmand af format, der har kunnet stå mål med samtidige i ud
landet. Tyngdepunktet for hans handel har afgjort ligget i Nederlan
dene18 og Hamborg, men det forhindrer ikke, at hans handel på byer
som Lübeck og Rostock også har haft stor betydning.

NOTER
1 Christoffer Faaborg til Mogens Gyldenstjerne 30/10 1565, E. Marquard: Breve
til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre II s. 734. 2 Rigsarkivet, Peder
Billes privatarkiv. 3 Kancelliets Brevbøger 1566-70 s. 600. 4 Landsarkivet, Køben
havn, Kalundborg Rådstue: Skøder, donationer m. v. for de offentlige stiftelser
c. 1570-1820. 5 Christoffer Faaborgs handelskorrespondance er nu udskilt af Ka
lundborg rådstues arkiv og henlagt mellem privatarkiverne i Landsarkivet, Køben
havn. - Christoffer Faaborgs privatarkiv har ikke fuldt ud kunnet udnyttes her,
det er da også planen at udgive brevene m. m. i et særligt skrift. 6 Amsterdamsk
mål for søsalt. 1 hondert = 404 maaten. 1 maat = 61,4134 liter. 7 Jfr. P. J.
Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche Volk III s. 154. 8 B. Hagedorn: Ostfrieslands Handel und Schiffahrt im 16. Jahrh. (Abhdl. z. Verkehrs- u. Seegesch.
III) s. 329. 9 Kancelliets Brevb. 1571-75 s. 170, 263. 10 B. Hagedorn, anf. sted
s. 362. 11 De to rådsherrer i Emden, Marten og Arendt van Petkum, virkede spe
cielt som faktorer for hamborgske købmænd, se Hansische Geschichtsblätter XVI
s. 257. 12 Hvornår denne er blevet borgmester, ses ikke. Iflg. Alb. Thomsen:
Holbæk Købstads Historie II s. 797 er Jakob Skotte borgmester 1562, Jakob Willumsen 1591. Jakob Skotte og Jakob Willumsen er dog sikkert en og samme person.
13 I de to værker: Gunnar Mickwitz: Aus Revaler Handelsbüchern (Societas scien
tiarum Fennica, Comm. H. Litt. IX, 1938) s. 51, og Aksel E. Christensen: Dutch
trade to the Baltic about 1600 s. 380, er skildret det direkte varebytte både uden
og med penge som mellemled i finsk og baltisk handel i det 16. årh. - Det er
interessant af Claus Drews’ breve at se, at der kan blive tale om direkte bytte af
malt for salt på den rige 0 Sjælland i 1571. Det må skyldes, at man har ment på
den måde at kunne skaffe mere korn i et år, hvor der herskede kornmangel.
14 Kancelliets brevb. 1571-75 s. 415. 15 Om striden med Hamborg, se L. Laursen:
Danmark-Norges Traktater II s. 463. Ad. Jürgens: Zur Schlesw.-Holsteinischen
Handelsgeschichte des 16. u. 17. Jahrh. (Abh. 2. Verkehrs u. Seegeschichte VIII)
s. 177. 16 Pannen = dakpannen = tagsten. 17 Det var dyrt at miste et skib. På
forespørgsel gav Maurijs Becker den oplysning, at en ny bojer ( = bojert) på 50
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læster uden sejl ville koste 1300 gylden å 20 stuivers og en ny „boet", en hel ny
skibstype, på 50 læster uden sejl 1400-1500 gylden. De to typer var begge hurtigtsejlende handelsskibe, der ikke krævede stort mandskab. På Christoffer Faa
borgs tid var bojerten sikkert den mest anvendte skibstype i ruten Danmark-Nederlandene. Jfr. B. Hagedorn: Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis
ins 19. Jahrh. (Veröffentlichungen des Vereins f. Hamburgische Gesch. I) s. 78,
91 f. 18 I de foreliggende fremstillinger vedr. handelen mellem Danmark og Ne
derlandene i det 16. årh. er der ikke anvendt købmandsarkiver.

KRING ETT SVENSKT
BRUKSARKIV
Av Ingvar Andersson

SÅ länge en mera konventionell uppfattning av historiens innehåll här
skade, sträckte sig fackmännens intresse för arkivmaterialet föga utanför
det politiska och personhistoriska området. Då en stor svensk statsmans
arkiv för något mer än hundra år sen förvärvades för det svenska riksarki
vet, ingick inte godsräkenskaper och andra liknande handlingar i köpet,
eftersom de förmenades vara arkivalier utan större historiskt intresse.
Efter hand som ekonomiska och sociala problem började fängsla forskar
na, blev detta hastigt annorlunda. För industrihistoriens del fann man
snart, att det inte räckte med det officiella materialet, om man ville pene
trera de olika företagens inre liv och sålunda nå fram till en konkret bild
av vad industriens utveckling innebar. Alltifrån 1890-talet, då de första
storföretagsmonografierna såg dagen i Sverige, har man mer och mer
uppmärksammat industriens eget källmaterial. Samma förhållande kan
observeras i de flesta länder. I Danmark har man under Axel Linvalds
tid som rigsarkivar tagit ett betydelsefullt initiativ, som man gärna ville
ta till förebild även i Sverige. År 1948 inrättades Erhvervsarkivet, direkt
underlagt rigsarkivarens tillsyn; det förlädes till Århus och har kontakt
med dess universitet. Någon motsvarighet härtill ha vi ännu ej i Sverige,
men de statliga arkiven ha i mån av sitt mycket begränsade utrymme tagit
mot företagsarkiv av olika slag. Sådana finns numera i flera landsarkiv,
dit bruk och affärsföretag ha fått överlämna åtskilligt*), och även riks
arkivet har i ett par fall, där det varit fara i dröjsmål, mottagit viktiga
arkiv av liknande slag. Lika betydelsefullt har det emellertid ur ekono
misk-historisk synpunkt varit, att flera av landets viktigare företag ha
börjat intressera sig för sina egna arkiv och organiserat deras förvaring
och vård på ett tidsenligt sätt, ofta i nära samarbete med det statliga
arkivväsendet.
*) Som exempel kan nämnas Finspångsarkivet i Vadstena landsarkiv.
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Sveriges äldsta industriföretag, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebo
lag, med anor från medeltiden, har i Falun ett omfattande och innehålls
rikt arkiv, som ägnas stor uppmärksamhet och skötes med omsorg.1 Sven
ska Cellulosaaktiebolaget i Sundsvall har under de senaste åren inrättat
en förnämlig stenbyggnad från senare delen av 1800-talet - uppförd som
bostad för en av tidens storföretagare - till arkiv med magasin och forskningssal och dit sammanfört arkiven från de olika träindustrier, som det
moderna företaget har upptagit i sig.2 Holmens bruk i Östergötland har
apterat en gammal bruksherrgård, Hults bruk i Kolmården, till central
arkiv för företaget självt och alla dess föregångare.3 Intresse har också
från centralt industrihåll ägnats samma frågor. Svenska Industriförbundet
tillsatte i mitten av 1940-talet en särskild kommitté för att undersöka
industriarkivens problem; ur dess arbete framväxte en praktisk handled
ning till vården av industriarkiv,4 och i .dess verksamhet tog dåvarande
riksarkivarien Bertil Boéthius - en av de främsta kännarna av svensk
industrihistoria - verksam del. Detta initiativ har Industriförbundet fort
satt, bl. a. genom att hösten 1954 anordna en kurs för industriarkivarier,
som hade omkring 80 deltagare och vari fackmän av olika slag medarbe
tade som föredragshållare.5
Bland de svenska industriarkiven inta bruksarkiven en särskilt fram
trädande ställning. Den enda betydande industri som Sverige hade i
äldre tid var bergsindustrien, först koppar- och sedan framför allt järn
hanteringen. Järnet var från 1600-talet länge Sveriges viktigaste export
artikel, och även sedan det eftersökta svenska stångjärnet fått övermäktig
konkurrens i början av 1800-talet genom de nya engelska metoder, som
möjliggjorde användningen av fossilt bränsle vid järnframställningen,
lyckades det efter hand på nytt hävda sig från mitten av 1800-talet. Här
till kom sedan de moderna stålframställningsmetoderna, som öppnade
nya möjligheter för svensk järnhantering.
Denna gamla svenska industri var motsatsen till centraliserad. För att
spara på skogen, som levererade bränslet till gruvor, hyttor och stångjärnshamrar, tvang den svenska lagstiftningen industrien till en långt
gången dislokation, och så växte under 1600- och 1700-talet fram ett
mycket stort antal relativt små bruk, tätast liggande i Mellansverige om
kring järnmalmsförekomsterna men även spridda i andra landskap, ofta
på förbluffande långt avstånd från råvaruområdena. Dessa många bruk
sätter sin prägel på äldre svensk järnhantering. Endast få av dem finns
kvar efter den stora koncentrationsprocess i senare delen av 1800-talet,
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som har kallats för „bruksdöden.“ Ibland kunde det emellertid även i
äldre tid hända, att flera bruk sammanslöts till större produktionsenheter.
En av de märkligaste bland dessa är Uddeholmsverken i östra Värmland,
och dess arkiv, där jag har tillbragt många av mina lediga stunder under
de sistförflutna åtta åren, skall denna korta översikt ägnas.6
Uddeholms första smedjor grundades av Johan Karlström i närheten
av frälsegården Uddeholm vid Klarälvens största biflod Uvån år 1668.
Han arbetade energiskt på att befästa och utvidga sin skapelse, i kamp
mot Filipstads bergslags bergsmän, konkurrenter i trakten och de finnar,
som hade koloniserat ödebygderna häromkring. Efter en kritisk tid i bör
jan av 1700-talet konsoliderades företaget av en av de mest betydande
industrimännen i frihetstidens Sverige, Bengt Gustaf Geijer d. ä., farfarsfar till skalden och historikern Erik Gustaf Geijer. Bengt Gustaf Geijer
lyckades förvärva flera nya privilegier att anlägga masugnar och stångjärnshamrar, gjorde företaget ekonomiskt självständigt och organiserade
det genom sitt testamente som ett slags släktbolag, där hans efterkom
mande skulle inneha samtliga andelar. Tack vare denna egenartade orga
nisation förblev Uddeholm - i motsats till många andra bruk under
denna tid - en enhet, vari hans efterkommande avlöste varandra som
disponenter fram till 1830; intressenterna sammanträdde till regelbundna
stämmor. Omkring 1830 utvidgades företaget genom flera nya bruk, av
vilka Munkfors vid Klarälven var det förnämsta. Den nya stångjärnsteknik, som kallas Lancashiremetoden, upptogs av Uddeholm i början av
1840-talet, men snart stod man inför tvånget att i den övermäktiga utländ
ska konkurrensen ytterligare modernisera driften. Detta skedde sedan
1870: Uddeholm ombildades detta år till aktiebolag, de då nya götstålsmetoderna introducerades därefter, ett nytt stort järnverk anlades en halv
mil från Uddeholm i ödemarken vid Hagfors (numera stad), och järn
vägar byggdes för att förbinda gruvor, masugnar och stålverk. Vid denna
tid hade en annan gren av företagets produktion kommit i förgrunden:
träindustrien, tills vidare med sågverk vid Munkfors och Skoghall - vid
Klarälvens utlopp i Vänern - som huvudcentra. Från tiden omkring 1890
tillkom cellulosaindustrien, som under första tiden förlädes till före
tagets gamla centrum. Under tiden nedlades de gamla små bruken ett
efter ett, och ett stycke in på 1900-talet fanns endast Hagfors och Munk
fors kvar som järnindustriens centra. Under 1900-talets andra decennium
nedflyttades hela träindustrien med ett djärvt och lyckligt grepp till
Skoghall vid Vänern, genom Trollhätte kanal förbunden med världshavet.
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Sågverk, sulfat- och sulfitindustri, pappersindustri och elektrokemisk in
dustri förlädes dit och dit flottades virket från Uddeholms väldiga skogs
distrikt på Klarälven. Under 1900-talets andra decennium införlivades
också med Uddeholmsverken de från 1500-talet härstammande bruken
Nykroppa och Storfors söder om Filipstad; hit förlädes viss tack järns
produktion och en omfattande rörtillverkning, medan Hagfors sörjde för
en stor del av tack järnsproduktionen samt framställning av stål, legeringar
och alltmer specialiserade högvärdiga råvaror, och Munkfors blev cen
trum för framställning av kallvalsat stål. Samtidigt hade forsarna i Udde
holms större vattendrag utbyggts till kraftverk. Slutligen nydanades de
gruvor med högvärdig malm, som Uddeholm innehade i östra Värmland,
i enlighet med moderna krav. Företaget har för närvarande omkring
15.000 anställda i skogen, gruvorna, trä- och järnverken och kontoren, och
flera verk ha ytterligare införlivats med Uddeholm.
Det arkiv, som innehåller materialet till denna väldiga utveckling, är
otvivelaktigt ett av de intressantaste och bäst bevarade av svenska bruksarkiv. Här kan det endast vara fråga om att ange några av dess huvud
serier och fästa uppmärksamheten vid vissa speciella bestånd av särskilt
allmänt intresse.
Den säregna bolags- eller, som Bengt Gustaf Gei jer uttryckte saken,
samhälls-form, som Uddeholm hade alltsedan 1740-talet, har medfört, att
serien av bolagsstämmoprotokoll börjar redan 1753 och sträcker sig fram
åt i obruten följd. De två första volymerna av denna serie - 1753-1833
och 1835-1864 - är av särskilt stort intresse på grund av sin detaljerade
karaktär, och den första av dem är otvivelaktigt värd att publicera i sin
helhet. Nära till denna serie ansluter sig två andra, nämligen de berät
telser som Uddeholms ombud - styrelsesmedlemmar med uppdrag att
nära följa bolagets verksamhet - avfattade till bolagsstämmans orien
tering 1825-1869, och de av bolagets disponenter utarbetade styrelseberät
telser, som från 1848 sammanfattade nya resultat och erfarenheter i för
stämman avsedd form. I synnerhet under den tid då Uddeholms dispo
nent E. G. Danielsson vid mitten av 1800-talet lade hand vid utarbetandet
av dessa aktstycken, finner man i dem en rikedom av konkreta detaljer,
som gör dem till en särskilt värdefull källa för denna den svenska järn
industriens stora omdaningsperiod, då samtidigt träindustrien hade sitt
första genombrott. På motsvarande sätt innehåller arkivet de olika dotter
bolagens protokoll - de första cellulosaföretagens och järnvägarnas samt de införlivade Storforsverkens senare protokoll. Kring styrelsens,
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ombudens, revisorernas och intressenternas verksamhet grupperar sig en
rad bilagor av delvis stort allmänt intresse.
Även den centrala korrespondensen är väl bevarad. Den tar sin början
med spridda brev från 1830-talet och är därefter bevarad till övervägande
delen från 1841. Den omfattar fram till 1900-talets början såväl dispo
nenternas brevväxling med handelshus, utländska korrespondenter, myn
digheter och andra som den permanent uppehållna kontakten med de
många ofta avlägsna smärre bruken, vart och ett med en förvaltare eller
inspektor som föreståndare. Breven är till och med 1876 ordnade efter
korrespondenterna i bokstavsföljd för ett eller två år i sänder, och även
fortsättningen är avsedd att för överskådlighetens skull ordnas på samma
sätt, så snart möjlighet härtill ges. Disponenternas nyare korrespondens
(1912-1938) förvaras också här.
En stor mängd lösa handlingar har under senare tid förtecknats och
inlagts i lådor, så att det är lätt att efter den av kamrer Falk utarbetade
förteckningen7 orientera sig i denna del av arkivet. De lösa handlingarna
innehåller ett mycket rikt givande material till de mest olika områden av
företagets verksamhet, vare sig det gäller transportfrågor och anläggnin
gar eller de underlydandes förhållanden och arbetets dagliga gång. Som
ett exempel kan nämnas E. G. Danielssons berättelse om sin studieresa till
ett stort antal svenska bruk sommaren 1839.
En betydande del av arkivet utgör räkenskaperna. Dylika fördes i äldre
tid vid var och en av företagets många produktionsenheter och sammanarbetades i centrum till en helhet, som låg till grund för arbete, beräk
ningar och vinstutdelning. De äldsta delarna av det centrala räkenskapsmaterialet går tillbaka till 1600-talets slut, och därefter föreligger en så
gott som obruten serie av detta - tyvärr ofullständig under de år på 1760talet, som präglas av mössornas deflation 8. Även räkenskaperna för de
olika lokala enheterna har delvis bevarats, bl. a. tack vare Uddeholms
tjänsteman kamrer Harald Falk, som tillvaratagit dylikt material vid de
nedlagda smärre bruken, där han ibland har kunnat finna det undanslängt i uthusen. På detta sätt räddade delar av de lokala brukens arkiv
finnas för masugnarna Mot järnshyttan, Tranebergshyttan, Stjelpshyttan,
Ulleshyttan, Uddeholmshyttan och Sunnemo (där det även fanns gjuteri
och mekanisk verkstad) samt hamrarna Stjernsfors, Geijersholm, Gustafsfors, Loviseberg, Föskefors, Uvanå, Halgå, Femtå och Likanå; förutom
räkenskaperna finnas även andra handlingar från dessa bevarade.
Centralt förvaras också det värdefulla materialet av åtkomsthandlingar
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och kartor rörande Uddeholms väldiga domäner, vilka ha ungefär samma
omfång som Blekinge. På motsvarande sätt har vid den centrala skogsförvaltningen (skogskontoret) bevarats ett material av ovanligt intresse,
bl. a. rörande en stor skogsinventering som utfördes vid mitten av 1800talet och som har utnyttjats av den skogshistoriska forskningen9.
Detta är några exempel på det material som förvaras i själva Udde
holm, alltjämt förvaltningscentrum för det vittomfattande företaget och
beläget i en fridfull bygd, nära platsen för de allra första, sedan länge
försvunna anläggningarna. Men dessutom har företagets nuvarande pro
duktionsenheter sina egna arkiv, förvarade på respektive platser: i Munk
fors, Hagfors, Skoghall och Storfors. Som förut nämnt införlivades
Munkfors - genom köp - med Uddeholm från år 1830; det arkiv som
då förvarades där har senare överförts till Uddeholms centrala arkiv. Men
vad som sedan 1830 har uppstått som resultat av Munkfors’ fortsatta
verksamhet, förvaras där, och över detta föreligger en särskild förteck
ning. Munkfors har på olika sätt spelat en framträdande roll i Uddeholms
nyare historia, först som centrum för stångjärns- och ståltillverkningens
modernisering vid mitten av 1800-talet, sedan genom den kända fram
ställning av kallvalsade produkter, som Gustaf Jansson arbetade fram där
sedan tiden omkring 1890. Av dessa och andra skäl har Munkforsarkivet
sin särskilda betydelse för den svenska järnhanteringens historia i all
mänhet.
Hagfors’ och Skoghalls arkiv är av nyare datum, då dessa företag ju
först har vuxit fram under 1800-talet, men de har också stort värde; det
förra håller för närvarande på att ordnas och förtecknas. Av alldeles spe
ciell karaktär är det i Storfors bevarade. Själva Storfors och många av de
övriga bruk, varur den nuvarande enheten har vuxit fram, är av äldre
datum än det 1668 anlagda Uddeholm och räknar sina anor tillbaka till
1500-talets mitt. Storfors arkiv är av detta och andra skäl mycket omfat
tande och går längre tillbaka i tiden än det egentliga Uddeholms10. Även
detta arkiv håller för närvarande på att noggrant förtecknas genom kamrer
Falk, och dess värde för kännedomen om äldre svensk järnhantering och
dess olika problem kommer att visa sig vara synnerligen stort.
För det centrala arkivet finnes dels en särskild stenbyggnad avsedd för
fastighetsarkivet med dess kartor och åtkomsthandlingar, dels utrymmen
bl. a. i huvudkontorets källarvåning, där det s. k. lilla arkivet innehåller
de äldre delar av arkivet och de serier av särskilt värde, som här i korthet
ha genomgåtts. Skogsförvaltningens äldre arkiv förvaras i dess byggnad, en
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från Tabergs gruvfält ditflyttad gammal bruksherrgård. Senare delar av
dessa arkiv förvaras på andra ställen i Uddeholm. De räddade lokala rä
kenskaper, som tidigare berörts, och en del andra handlingar har sam
manförts till en liten byggnad av sten i herrgårdsparken, uppförd på
1730-talet (jmf. nedan). För arkivet i Hagfors håller just nu på att iord
ningställas hyllor i ett källarrum av betong. Munkforsarkivet förvaras i
källarvåningen till kontorsbyggnaden vid nya kallvalsverket; Skoghallsarkivet i därvarande kontorsbyggnads källarvåning. Storforsarkivets äldre
delar inrymmas i sin helhet i en frittliggande byggnad av sten.
Det är inte endast den nu verksamma generationen inom Uddeholm
som har uppmärksammat arkivets betydelse. Ett för svenska industriföre
tag ovanligt tidigt exempel på samma sak har vi från 1800-talets början,
då intresset för arkivets bevarande och tillgänglighållande avsatte spår i
bolagsstämmornas protokoll. Den 8 september 1818 skrevs: „För den
stora angelägenhets skull, att äga all möjelig reda och säkerhet med de
handlingar, dokumenter och Chartor, som röra Bolagets ägendomar och
tillhörigheter, av evad beskaffenhet som helst; och då ett säkert samt pas
sande förvaringsrum för dessa documenter finnes uti det i trägården va
rande stenhus, allenast detsamma därtill behörigen inredes och från allt
annat användande fritages; anmodades Disponenten att snarligen gå i
författning om ett behörigt utrödjande av alla till nämnde användande
av bemälte byggnad ej hörande saker, samt densammas inredande och
apterande till endast det föreskrevne ändamålet, nämligen ett säkert,
ordenteligt och redigt förvarande av Bolagets handlingar. Och anhöllo
Interessenterne att så snart ske kan, och innan nästa sammankomst, en
ordentelig uppställning av samt förteckning på alla angelägne, ävensom
äldre och nyare upplysande documenter, Chartor m. m. måtte vara skedd
och upprättad.“ Efter att ytterligare ha inskärpt vikten av ett snabbt
handlande 1821, skrev stämman i protokollet den 26 juli 1823: „Angå
ende archivet är väl en del av de åtgärder verkställda, som Interessenterne
anmodat Disponenten, vid de bägge senare bolagsstämmorna, att vidtaga;
i de ännu återstående, som röra dels byggnadens förändring, men i vik
tigare mån handlingarnas slutliga inregistrering, fördelning och ordnande,
åberopade Interessenterne så väl sakens angelägenhet som deras förr
därom givne, till ej ringa del efterkomne uppdrag.“ År 1827 kunde
härtill läggas följande instruktion för framtiden: „Sedan egendomshandlingarna nu till det huvudsakligaste kommit i ordning och registrerats,
ansågs fullständigandet av denna angelägenhet ytterligare fordra att bli-
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vande dylika handlingar noggrant inregistreras och läggas till de övrige,
samt att avskrifter av registret inläggas i de särskilte lådorna. Kartornas
iordningsbringande och registrering, såsom ännu ogjord, anordnades till
snar och fullständig verkställighet.“ Längre fram uppfördes i anslutning
till herrgården, vari kontorslokalerna inrymdes ända fram till 1914, en
arkivbyggnad av sten, som sedermera avlöstes av det nuvarande fastighetsarkivet.
I Uddeholms arkiv förvaras också åtskilliga handlingar, som härrör
från framträdande personer i dess ledning och närmast kan karakteriseras
som rester av deras privatarkiv. I äldre tid, då Uddeholm hade karaktär
av släktbolag, är detta helt naturligt. Så finns här Bengt Gustaf Geijer
d. ä:s och hans änka Lovisa Traneas testamenten, bouppteckningar m. m.,
resulterande i det säregna „släktsamhället.“ Med Uddeholmsarkivet har
senare införlivats en egenhändig levernesbeskrivning, författad av dess
disponent 1753-1767 Emanuel Geijer, son till Bengt Gustaf Geijer d. ä.
och sedermera adlad af Geij erstam. Den har tidigare använts av åtskilliga
författare och föreligger numera i tryck.11 Smärre delar av disponenten
E. G. Danielssons privata brev finnas även i den äldre korrespondensen,
liksom denna över huvud innehåller åtskilliga brev av mera personlig ka
raktär än man i senare tid är van att återfinna i ett industriföretags korre
spondens.
Härtill bör ytterligare ett påpekande göras. I ett par fall har från äldre
tid privatarkiv eller delar av dylika, vilka hör nära samman med Udde
holm och dess historia, bevarats på andra håll. Bland dessa bör först
nämnas de strödda dagboksanteckningar, som har gjorts av förvaltaren
på Uddeholms gård Carl Fredrik Geijer (1726-1813), äldre bror till den
nyss nämnde Emanuel Geijer. C. F. Geijer, kallad „patron Carl“, var ett
på sin tid vida känt original, om vilken traditionen har förmedlat många
löjliga och kuriösa drag (hans utseende har bevarats åt eftervärlden
genom en teckning av hans berömde frände Erik Gustaf Geijer). Patron
Carls strödda anteckningar vittnar om dessa sidor hos honom, men de visar
honom också som en självständig tänkare över samhällets problem, vilket
förlänar hans ibland underliga formuleringar ett allmännare intresse.
Dessa anteckningar, som numera förvaras i släktarkivet på Geijersgården i
Ransäter, förtjänar otvivelaktigt att till stora delar publiceras, även om
de redan i flera sammanhang har utnyttjats i litteraturen.12 Av än större
intresse är det särdeles väl bevarade privata arkiv, som har efterlämnats
av den redan nämnde Erik Georg Danielsson, Uddeholms disponent mel-
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lan 1856 och 1881 och knuten till Uddeholm redan 1837. Han var en
skrivande man, och hans papper innehåller bland annat en svit av dag
boksanteckningar, som med få luckor - den största 1845-1850 - sträcker
sig från 1830 till hans dödsår 1881. Anteckningarna är ytterst knapp
händiga och ger endast under hans ungdomsår och för kortare tider senare
någonting personligt; men själva sviten av fakta har sitt stora intresse,
särskilt sedd i sammanhang med Uddeholms utveckling i allmänhet, för
vilken den har många goda hållpunkter att ge. E. G. Danielssons papper
förvaras för närvarande i Tekniska museets arkiv i Stockholm, dit många
handlingar av intresse för industrihistorisk forskning ha räddats, även
rester av den framstående uppfinnaren J. Fr. Lundins i Munkfors papper.
☆

Det har här icke kunnat vara fråga om annat än att ge några spridda
intryck från åratals sysslande med det gamla bruksarkiv, som här har över
siktligt beskrivits. De kan emellertid kanske bidra att inskärpa vikten av
detta slags arkiv, som efter att länge ha varit förbisedda nu alltmer tilldra
sig uppmärksamhet. För dem och deras motsvarighet i Sverige skulle det
vara lockande att lägga fram ett program, motsvarande det som förverk
ligats genom Erhvervsarkivet i Ärhus. Det får dock här räcka med ett par
antydningar. Då alltjämt kvarlevande företag - såsom i det fall som här
har beskrivits och i några andra som inledningsvis omnämnts - själva kan
ta hand om sina arkiv, bereda dem vård och med anlitande av facklig
sakkunskap ställa dem till forskningens förfogande, är detta givetvis den
lyckligaste utvägen. I ett land av Sveriges utsträckning och skiftande art
är det knappast möjligt att centralt lösa frågan om industriarkivens be
varande. Men detta betyder inte att tanken på Erhvervsarkiv måste skrin
läggas för Sveriges del. Lyckligt vore om här liksom i Danmark de stat
liga arkiven kunde engageras i detta arbete, genom att erhålla bättre
utrymme och ökad arbetskraft. Till riksarkivet skulle man då kunna för
lägga sådana företagsarkiv, som rör landet i dess helhet, allt i den mån ve
derbörande har nedlagt sin verksamhet eller själva ej anser sig ha möjlig
het att sörja för materialets bevarande och det sålunda hotas av förintelse.
För Norrlands del kunde landsarkivet i Härnösand i liknande fall utgöra
motsvarande institution, detta desto hellre som ett fruktbärande samarbete
redan är inlett mellan denna och det norrländska företag, som gjort en
så stor insats för arkivräddningsarbetet i denna landsända. Lika naturligt
kunde landsarkivet i Göteborg utgöra ett Erhvervsarkiv för det betydelse-
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fulla område i Sveriges ekonomiska liv, i vars centrum det är beläget,
under förutsättning att det finge ökat utrymme. För andra motsvarande
institutioner, vilka ha synnerligen omfattande distrikt eller för närvarande
särskilt dåliga lokalförhållanden, blir det svårare att finna ett program på
lång sikt; det är möjligt att frågan endast går att lösa efter dessa linjer
i samband med en ny organisation av vissa landarkivdistrikt. Inte minst
brännande är frågan för den del av landet, där de gamla bruken ligger
tätast, d.v.s. Mellansveriges gamla järnindustridistrikt. Där vore det värt
att överväga, om inte upprättandet tills vidare av ett fristående Erhvervsarkiv, stött av industrien och lättåtkomligt för forskningen, borde för
verkligas så snart som möjligt. En statlig utredning av de enskilda arkiven
i Sverige är omedelbart att vänta, och det finns goda skäl att hoppas, att
de här berörda frågorna kommer att uppmärksammas av denna.

NOTER
1 Einar Liljeroth, „Stora Kopparbergs Bergslags arkiv" („Arkiv, samhälle och
forskning" 1954). 2 H. Petrini, „Merlo arkiv" („Arkiv, samhälle och forskning"
1954). 3 Björn Helmfrid, „Holmens centralarkiv i Hult" („Arkiv, samhälle och
forskning" 1953). 4 Åke Kromnow, „Hur man ordnar ett industriarkiv. Handled
ning utarbetad på uppdrag av Sveriges Industriförbund" (1947). 5 De därvid hållna
föredragen kommer genom Industriförbundets försorg att publiceras som en sär
skild volym. 6 Om Uddeholms verken se i allmänhet J. A. Almquist, „Uddeholmsverken. Historisk skildring" (1899). 7 Maskinskriven och inbunden, med titel
„Källor till Uddeholms historia", och tillgänglig i arkivet. 8 Om en i arkivet beva
rad sammanställning av Uddeholms räkenskaper för åren 1756-1766 se Eli F.
Heckscher, „Uddeholm under frihetstiden" (i „Vi Uddeholmare", 1945, nr. 4).
9 Gunnar Arpi, „Den svenska järnhanteringens träkolsförsörjning 1830—1950"
(„Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie" n:r 14, 1951). 10 Jmf. Gust. Ekman,
„Ur Storforsverkens historia. Anteckningar" (1921). 11 „Emanuel af Geijerstams
levernesbeskrivning", utg. av Ingvar Andersson („Källpublikationer och studier till
Uddeholms historia", I, 1954). 12 J. A. Almquist, a. a.; Lotten Dahlgren, „Patron
Carl" (1916); Lennart Geijer, „Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer
och af Geijerstam" (1953).

COMUNE OG ÆRKEBISP I GENUA
I XII. AARHUNDREDE
Af Erik Bach

Ærkebispedømmet i Genua blev sent grundlagt og har aldrig hørt til de
mest betydelige i Italien, hverken politisk eller religiøst. Grundlagt i 1133
taaler det naturligvis ikke sammenligning i ælde og ærværdighed med
oldkirkelige ærkesæder som Milano og Ravenna eller de franske provins
centrer, men heller ikke med missionstidens Canterbury, Køln eller Be
men. Selv Lund er en menneskealder ældre.
Ærkesædets oprindelse er aabenbart knyttet til byen Genuas vækst, øko
nomisk og politisk, og skyldes ikke noget egentligt gejstligt behov. Efter
Saracenernes fordrivelse fra Sardinien og Corsica i XI aarh. ved Pisanernes
og Genuesernes fælles indsats oprettede Gregor VII et apostolsk vikariat
for Corsica, som provisorisk tildeltes biskoppen af Pisa. Dette ændredes
under Urban II definitivt til oprettelsen af en kirkeprovins Corsica med
bispen af Pisa som ærkebisp1. Endnu paa dette stadium af investiturstri
den var bispen af Genua en tro tilhænger af Henrik IV som saa mange
andre norditalienske bisper, og der kunne ikke være tale om at give denne
nogen magtudvidelse. Pisas store indsats i det første korstog med ærke
bisp Daimbert som leder befæstede i første omgang Arnobyens fortrin,
Daimbert blev Jerusalems første latinske patriarch. Men Genueserne laa
heller ikke paa den lade side i disse aartier. I 1097 fik byen en reform
sindet biskop, 1099 oprettedes Comunen, den nye verdslige regering,
som dog stod i nøje samarbejde med bispen, og i aarene op til 1110 udgik
fire store ekspeditioner fra Ligurien til Det hellige land med betydnings
fuld militær hjælp for korsfarerne ved deres erobringer af kystbyerne,
som maatte være i de kristnes magt, hvis den nye statsdannelse hin
sides havet skulle have varig bestand, og samtidig udvikledes utvivlsomt
stadens handel baade med fjernere pladser ved Middelhavet og med de
nærliggende øer i Tirrhenerhavet, en handel, som byens biskop med sine
tiende-rettigheder havde en solid interesse i2. Endnu i 1118 bekræftede
pave Gelasius II, mens han opholdt sig i Pisa, fordrevet fra Rom dets

Comune og ærkebisp i Genua i XII. aarhundrede

69

biskops rettigheder i Corsica, men følgen blev en krig mellem de to
søstæder, og Genueserne opnaaede 1124 ved rigelig bestikkelse af Curiens
ledende mænd, at Pisas privilegier ophævedes. Denne tilbagekaldelse
kasseredes dog snart af den efterfølgende pave, og først 1133 fik sagen
sin endelige løsning. Genua blev nu ogsaa ærkesæde, omend med meget
faa suffraganer. To abbedier i den østlige del af Ligurien blev gjort til
bispesæder, og dertil blev tre bispestole i det nordlige Corsica underlagt
Genua. Senere, i 1161, kom Albenga i Ligurien til. De andre to tredjedele
af øen forblev tilligemed Elbas biskop og to bisper i Sardinien under Pisa,
der tillige fik primatet over den sardinske provins Torre og legationen for
hele øen.3
Resultatet maa bedømmes udfra Curiens hele situation. I 1130 var indtraadt et skisma, Innocens II bekæmpede med støtte af Bernhard af Clairvaux og kejseren Anaclet, der havde magten i Rom støttet af Roger af
Sicilien. De nordlige magter havde haardt brug for søstædernes militære
hjælp og var derfor ivrige for at skabe fred mellem dem. Det var med
andre ord den voksende stad Genuas politiske og militære betydning, der
skaffede den et ærkesæde ganske som det var tilfældet med Pisa.
Udviklingen er utvivlsomt karakteristisk for søstæderne. Bispedømmet
var en vigtig samlende faktor ved Comunernes dannelse og et stykke
tid derefter, men ret hurtigt kan byernes rige adelige og uadelige køb
mænd klare sig selv. Kirken bliver en passiv faktor i Comunernes poli
tik, men et vigtigt aktiv i consularregeringens hænder, som deres iver for
at støtte deres hjemlige biskops krav paa overhøjhed over øerne viser.
Disse højhedsrettigheder gav god basis for kommerciel infiltration.
Genuas første ærkebisp Syrus skabte gennem sin „economus“ eller
„Hyconomus“ Alexander den store dokumentsamling, som kaldes Registrum Curiae. Gennem dette faar man et meget livligt indtryk af ærke
bispens og hans embedsmænds aktivitet for at sikre ærkestolens økonomi
ske rettigheder og af ærkestolens juridiske forhold til consularregeringen.
Dette registrum tillader forskeren at følge hverdagen ved ærkestolen fra
et meget tidligt tidspunkt i XII aarhundrede til langt op i det XIII, da
Syrus og Alexanders prisværdige arbejde fortsattes under de følgende
ærkebisper.
Det er et vægtigt, omend ikke altid paaagtet, vidnesbyrd om Kirkens
rolle som formidler af antik forvaltningstradition, at tienden er middel
alderens ældste og varigste skat. De verdslige myndigheder arbejder mid
delalderen igennem med problemet at finde en fast indtægt udenfor de
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rene godsindtægter, men ikke med stort held før i de allersidste aarhundreder. Kirken derimod raadede, i princippet i alt fald, fra Karolingertiden over tienden, men undgik ikke attentater paa denne ret. I XII aar
hundrede var det en af de vigtigste bestræbelser for det reformerede pave
dømme at gennemtvinge, at tienderetten var kirkens alene. Paa det andet
laterankoncil i 1139 indskærpede Innocens II, at alle usurperede tiende
rettigheder skulle gives tilbage. Som saa mange andre koncilbeslutninger
blev den en idealregel, der slet ikke i sin renhed kunne føres ud i livet,
men netop Genuas Registrum Curiae afgiver et utvetydigt vidnesbyrd om,
hvorledes man i praksis ved en bispestol arbejdede med problemet.
Efter en opregning af det højtidsoffer, de forskellige kirker i Genua
skyldte ærkebispen, gives en detailleret redegørelse for afgifter af skibs
farten. Fartøjer der anløb Genua fra alle egne af Middelhavsomraadet
betaler pengeafgifter, men hvis lasten er korn, betaler hvert medlem af
besætningen et maal korn. Ærkebispen er altsaa solidt interesseret i korn
importen til Genua og i det hele taget i byens vigtigste næringsvej, søfar
ten. I det følgende gaar Alexander over til at opregne tienderettighederne
fra stiftet udenfor byen. Der er indflettet en prolog, hvori det fortælles,
at ærkebispen arbejdede meget kraftigt paa at genvinde tabt gods for
stiftet og i særdeleshed fandt, at tienden var i mange verdslige personers
hænder, der bortgav den som medgift ved deres døtres giftermaal og
solgte og købte den, som var det verdslige besiddelser. Han sammenkaldte
da præsterne i sit stift og lod Alexander optegne navnene paa alle verds
lige tiendeejere og befalede præsterne at virke for tiendernes tilbagegivelse under udtrykkelig henvisning til koncilbeslutningen af 11394.
Katalogen over tiendeejerne er interessant. Det italienske stift deltes i
middelalderen i plebater, omkring hvilke de egentlige landsbykirker grup
perede sig. Piebatskirken laa i reglen i et castello, en lille befæstet by, der
imidlertid var underordnet stiftets hovedby, under hvis „Comune“ det
hørte politisk og kirkeligt. I Genuas stift kan nævnes som plebater en
række af de nu saa kendte Rivierabyer: Rapallo, Sestri Levante, Nervi,
Sampierdarena. Det er en kendt sag, at tienden ideelt skulle deles i 4 dele
mellem præst, bisp, kirkebygning eller kirkeejer og de fattige. En saadan
firdeling finder man nok spor af i de genuesiske plebater, men de for
skellige parter er i reglen delt yderligere op, og de fattige finder man
intet spor af lige saa lidt som i Danmark paa samme tid. Det er et stort
spørgsmaal, om denne fattigpart nogen steder har eksisteret. En forholds-
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vis simpel deling af tienden finder vi i plebatet Nervi5. Den deles i
4 dele, af hvilke en er plebatets egen. Her foreligger naturligvis mulighed
for, at piebatspræsten - archipresbiter - og de fattige i plebatet skal dele
den, men det giver Alexanders register ingen oplysninger om. Af de
andre tre fjerdedele tilhører halvdelen ærkebispen, den øvrige halvdel er
delt i to mellem stormanden Lambertus Guercius og hans slægtninge. En
langt mere kompliceret inddeling, delvis uforstaaelig, finder man i ple
batet Rapallo6. Den ene fjerdedel deles i 12 dele, den anden i 14, den
tredje i 2, den fjerde i 4. Der synes at være mindst 15 enkeltpersoner
eller familiegrupper, som har dele enten i len eller i forpagtning; ærke
bispens part er højst %4, plebatets noget større. Det noteres derefter, at en
del af de nævnte tiendeejere „timore dei compuncti“ afstod deres rettig
heder til ærkebispen, men altsaa ingenlunde alle7. Af navnene synes det
at fremgaa, at det navnlig er ærkebispens vasaller og de mænd, som spil
lede den førende rolle i Comunen paa denne tid. Vasallernes personer,
deres len og forpligtelser og den ed, de skal sværge lensherren, optegnes
ogsaa.
En særlig interessant del af Registrum Curiae er den lange række af
domme, som er afskrevet i dette8. Næsten alle er de afsagt af Comunens
verdslige dommere consules de placitis, og gælder ærkebispens krav til
verdslige i Genua og dets stift om tienderettigheder eller stridigheder om
jordejendom eller om forpagtningskontrakter. I disse sager søgte ærke
bispen altsaa til det verdslige forum i overensstemmelse med reglen „actor
forum rei sequitur“ anklageren gaar til anklagedes værneting. Denne
regel accepterede kirken i Italien i følge G. Volpe9 i almindelighed i XII
aarh., for derefter at kræve, at alle sager, hvori gejstlige var impliceret,
skulle for gejstlig domstol. Dette reagerede Comunerne dog imod og
fastslog gennem deres statuter fra XIII aarh. den gamle regel som gyldig.
Dette forhold, at ærkebispen i saa udstrakt grad maatte have den verdslige
magt til hjælp kaster et karakteristisk lys over hans magtstilling i forhold
til Comunen. Et enkelt eksempel fra Registrum10 viser ogsaa, at hans
„famuli“, som i dette tilfælde nærmest er hørige bønder, med held kunne
unddrage sig hans seigneuriale jurisdiktion ved at erklære, at de ville
dømmes af consulerne. Disse dømte ganske vist helt som ærkebispen ville
i denne sag, Comunerne var jo ikke demokratiske institutioner, der
bekæmpede herskabsretten, men at selve appellen kunne forekomme, er
dog et vidnesbyrd af vigtighed om, at Comunen opfattedes som den
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stærkere af de to øvrighedsparter, og at de genstridige bønder har gjort
sig visse forhaabninger. Rigtignok finder vi ikke et eneste eksempel i
Registrum paa, at dommen er gaaet ærkebispen imod, men det siger kun,
at de eneste domme, Alexander og senere redaktører af registret har med
taget, er dem, som gav ærkestolen en juridisk rettighed, og ikke, at ærke
bispen altid fik ret af consulerne.
Der er imidlertid overordentlig mange domme fra hele første halvdel
af XII aarh., og særlig fra tiaaret 1140-50, hvori consulerne giver ærke
bispen ret i tiendesager, og det bekræfter det almindelige indtryk af soli
daritet mellem comunens ledere og ærkebispen, og viser desuden sik
kert, at ærkebispens arkiv var bedre forsynet end privatfolks med skrift
lige beviser for gamle rettigheder. Det viser dog ogsaa en stor respekt for
konciliebeslutningen, og i et enkelt tilfælde ser man, at consulernes dom
er gaaet medlemmer af det konsulære aristokrati i møde i en tiendesag11.
Medlemmer af slægterne de Volta, Guarachus og de Castello krævede at
besidde som len af ærkebispen den afgift, deres skibe skulle betale ved
tilbagekomsten fra rejser til Genua, baade naar det skete en gang og to og
tre gange om aaret, undtagen naar de var lastet med korn. Kravet kaster
et interessant lys over stormandsslægternes andel i handelen og dennes
omfang i aaret 1129, da sagen kom for domstolen. Ærkebispen kunne
imidlertid overbevise dommerne om, at denne ret havde disse familier
kun ved deres skibes tilbagevenden een gang om aaret. Man aner bag
denne strid forøgelsen af skibsfartens intensitet, der faar de store køb
mænd til at kræve deres toldfrihedsprivilegium, for et saadant er det jo
i realiteten, udvidet. I ældre tid har de haft nok i, at retten kun gjaldt
en gang om aaret. Man kan ikke undlade at lægge mærke til, at der blandt
consulnavnene forekommer Wilielmus Advocatus’. Hans slægt og de Voltas
var senere i aarhundredet dødsfjender. Naturligvis kan man ikke udrage
af dette tilfælde, at striden opstod allerede i 1129, selvom det er fristende.
Langt sikrere viser dommen solidariteten mellem de to institutioner: Comunen og ærkesædet, som viser sig paa alle andre omraader. Det maa dog
nok betegnes som en undtagelse, at ærkebispen i Milano i 114512 gik ind
paa at lade sin strid om tienderetten i Recco med ærkebispen af Genua
paadømme af denne bys consuler. En saadan sag mellem to gejstlige hørte
naturligvis hjemme for et gejstligt forum, og det viste sig da ogsaa, da
det kom til stykket, at Milanos repræsentanter blev borte. Men Alexander
kan i Registrum triumferende notere, at derved erklærede consulerne dem
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jo blot for contumaces, skyldige gennem udeblivelse, og tildømte Genuas
ærkebisp retten. En saadan sag forklarer imidlertid den tendens, der fra
næste aarhundrede opstod ved Curien, til at overtage besættelsen af bispe
stolene og forsyne dem med fremmede klerke. De to første ærkebisper af
Genua: Syrus og Ugo var henholdsvis en Porcellus og en de Volta, nøje
knyttet til de regerende klikker i byen, mere end til embedsbrødrene i
andre kirkeprovinser; en saadan tilstand maatte naturligvis hæmme Curiens
universalpolitik.
G.Volpe13 paralelliserer de fremmede bisper fra omkring 1200 med
de fremmede podeståer i de italienske byer fra samme tid, og fremhæver,
at de er led i en stigende adskillelse mellem den lokale stat Comunen
og den lokale kirke, der havde været saa intimt forbundne i consularcomunens tid. I Genua er denne tendens særlig klar.
I næsten alle de af Registrum overleverede domme afsagt af consulerne, nævnes som sæde for domstolen ærkebispens palads. Et enkelt
dokument14 fastsætter den aarlige leje, som Comunen skal give ærke
bispen, for at dens dommere kan have til huse i hans palads. Denne til
stand varede til 1190, da Genuas stadskronik nævner som noget nyt og
uhørt, at consules de placitis forlod det ærkebiskoppelige palads og op
slog deres sæde andetsteds i byen. Et tydeligt tegn paa Comunens eman
cipation fra kirken. Næste aar indsattes den fremmede podestå, til afløs
ning af det regerende consulkollegium, Comunen stod nu paa egne ben,
dens dokumenter udstedtes nu kun i dens eget navn, ikke som før i Co
munens og ærkebispens.15
Det er forøvrigt ejendommeligt at se, hvorledes første bind af Regi
strum, der væsentligt indeholder dokumenter fra den første ærkebisp Sy
rus’ tid 1133-62 foruden nogle ældre, vrimler med laudes, consulernes
domme, mens anden del, som for størstedelen har dokumenter fra Ugo de
Voltas tid 1162-88 kun har 6 fra aarene 1175-8516. En af disse er oven i
købet fældet i anledning af, at en mand har stævnet ærkebispen, som altsaa i dette tilfælde ikke nyder benefit of clergy; til gengæld faar han saa
ret af consulerne17, men det viser os atter i et glimt det egentlige magt
forhold i Genua. Ærkebispen er til stor nytte for Comunen, men den
er uundværlig for ham. Et andet tilfælde dømmer de regerende consuler,
at alle genuesere, som kommer fra det aabne hav, uanset om de anløber
Provence paa hjemvejen, skal betale ærkebispen hans afgift. Mange havde
benyttet sig af den frihed, der tilkom dem, der ankom til Genua fra Pro-
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vence til at gøre denne lille omvej paa hjemvejen; dette fordømmes som
„contra honorem“18
Anden del af Registrum indeholder ellers kun forpagtningskontrakter,
lensbreve, skøder o. 1., som viser ærkestolen stadig travlt beskæftiget med
at hævde sin økonomiske basis, efter at det store slag om tienden er overstaaet. Alle disse dokumenter er udfærdiget af notarer. Det gælder ogsaa
de consulære laudes, der imidlertid altid udfærdiges af Comunens no
tarer og underskreves egenhændigt af en consul. De øvrige dokumenter
er skrevet af andre notarer end den Otobonus, som i disse Aar er Co
munens skriver; vi møder navne som Arnaldus judex, Marsilius, Hospinellus og fra 1182 fremefter først og fremmest Wilielmus Cassinensis,
hvis cartularium for aaret 1191 og en del af 1192 er bevaret selvstændigt
i Genuas notariatsarkiv. Derimod forekommer kun et enkelt dokument
udfærdiget af Obertus scriba de Mercato, hvis cartularium kendes i frag
menter, og intet dokument af Giovanni scriba, den ældste notar, hvis cartu
larium er bevaret19. Denne fordeling bør være forskerne et memento om,
hvor tilfældig trods al rigdom vor overlevering af den store dokument
masse, der blev produceret i Genua i XII aarhundrede, er.
Det har naturligvis været fornemt at have ærkebispen som kunde, men
det er tvivlsomt, hvor indtægtbringende det kan have været. W. Cassi
nensis cartularium indeholder 1900 numre fra 25.dec. 1190 til april 1192,
deraf er tre forretninger udført for ærkebispen. Det er ganske vist et lavt
tal, i 1190 havde han udført 7 og i 1188 endog 17, men sammenlignet
med det overvældende tal af commercielle kontrakter og andre dokumen
ter skrevet for verdslige personer bliver det unægtelig smaat. Det lader
sig næppe gøre deraf at udlede, at han var særlig knyttet til ærkebispen,
snarere at han var en ung notar i opgang, som med iver benyttede sig af
at faa et saa fornemt navn som ærkebispens i sit cartularium, som ellers
havde saa faa fra Genuas consulære aristokrati. Først i 1911, da podeståen
var kommet til, og Genuas politik lededes i kejserlig retning, fik han
andre fornemme navne, kejseren, der udnævnte to nye notarer, og pode
ståen, som tog sig et mindre laan i byen, og saa de andre rigmænd, der
nu ved systemskiftet kom i første række.20
Ærkebispens beskedne plads blandt notarernes kunder er nok beteg
nende for udviklingen. Det verdslige erhvervslivs enorme opsving, som
fortsattes i det følgende aarhundrede, reducerede den lokale bispestols be
tydning for Comunen i tilsvarende grad. I Comunens første aartier
havde den derimod været meget stor.
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NOTER
1 Langer: Politische Geschichte Genuas und Pisas. Leipzig 1882 p. 4. 2 Bach:
La cité de Genes au XIIieme siécle. København 1955 p. 33-34. 3 Langer: op.
cit. p. 6. 4 Registrum Curiae 1 ed. Belgrano, Genova 1862 p. 3-15. 5 do. p. 16.
6 do. p. 16-17. 7 do. p. 28. 8 do. p. 27 og 56-129. 9 G. Volpe: Medio Evo Italia
no, Firenze 1928 p. 204. 10 Registrum Curiae 1 p. 61. 11 do. p. 27. 12 do. p. 73.
13 Volpe: op. cit. p. 200. 14 Registrum Curiae 1 p. 74. 15 Bach: op. cit. p. 156-58.
16 Registrum Curiae II ed. Belgrano, Genova 1887 p. 106, 109, 114, 117, 202, 206.
17 do. p 106. 18 do. p. 206. 19 Bach: op cit. p. 14. 20 Bach: op. cit. p. 72-75.

VITTSKOVLES ejendomshistorie
ca. 1400-1555
Af Henry Bruun

Den kendte skånske herregårds senmiddelalderlige ejendomshistorie frem
byder flere indviklede og ved materialets knaphed yderligere vanskeliggjorte problemer, som hidtil ikke har været optaget til samlet og kilde
kritisk behandling. Følgende afhandling er et forsøg på at løse dem.
At gården ved begyndelsen af 1400-tallet kom i Braheslægtens eje, er
velkendt og står fast. Allerede de nærmere omstændigheder herved er dog
uklare. De faste holdepunkter, som alene brevstoffet kan give, er få.
22. maj 13791 nævnes ridderen Holger Gregersen (Krognos), 3. juni
14412 „Pether Bragdhe a wapn“ til Vittskovle. Mellem disse to datoer er
altså overgangen fuldbyrdet. En nøjere datering er mulig. Dels oplyser
Tale Ulfstands slægtebog3, at Holger Gregersens datter, som også hed
Holger, var gift med Peder Brahes fader Axel; dels har vi bevaret et
originalbrev af 28. sept. 14014, hvorved „Mæræthæ Akesdottær, hærræ
Otto Jønsson æfterleuandæ“ tilstår at skylde „Axel Pæthærsson, thær man
kaliar Bradhæ“ 100 mk. lybsk, for hvilken sum hun pantsætter ham alt
sit gods i Skåne, derunder „al min rættikhett i Widzskdfle......... ok alth
thæt gooz, som mik thil arf fyæl æfthær mina dottærs dødh, Margaretha
Holgersdottær, thær hærræ Jønis Falk hwsfrw war. . .“
Da dette brev ikke så meget som antyder noget slægtskabsforhold mel
lem kreditor og debitor, kan sidstnævntes identitet ved første betragtning
synes svær at bestemme. Gåden lader sig dog løse. Ganske vist er seglet
under brevet forlængst gået tabt; men i Langebeks samling af segltegnin
ger har vi bevaret en gengivelse5 deraf. Den viser omskriften S. Margarete Aosdoter og i skjoldet to hjortevier, den gamle sjællandske slægt
Saltensees våbenmærke. Hermed må nu jævnføres, hvad slægtebøgerne6
har at berette om Holger Gregersens familieforhold. Han var ifølge deres
vidnesbyrd gift to gange, først med en Margrethe, hvem Skarsholmslægtens våben tillægges, dernæst med Karen, hvis våben var „en forgyllt
hiorthevie i eet blaatt feid“, og som var datter af „Erick Nielsøn Sallchensest“. Her foreligger åbenbart en forvansket tradition. At brevets Margre-
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the Ågesdatter har ført et skjold med hjortevier, at hun har haft part i
Vittskovle, og at hun har haft en datter med tilnavnet Holgersdatter, er tre
så stærke indicier, at fejltagelse er udelukket: hun må være identisk med
slægtebøgernes fru Margrethe7. Da hun i brevet yderligere betegner sig
som enke efter hr. Otte Jensen (af slægten Markmand), må hun have
overlevet Holger Gregersen, altså have været hans anden hustru; slægtebøgerne ombytter de to kvinders våben og rækkefølge. Hendes datter var
sandsynligvis Holger Holgersdatter, som i 1401 formodentlig endnu var
et barn, hvad der bestyrkes af, at hun var i live endnu 1452. Vi må tænke
os, at da hun en kortere eller længere årrække efter 1401 ægtede sin
moders kreditor, kom denne dermed i fuld besiddelse af Vittskovle.
Nogen medejer er i hvert fald ikke kendt8.
Axel Brahe den ældre døde tidligst 1425 9. Ved skiftet efter ham må
gården være blevet delt. En sådan arvedeling er den eneste rimelige for
klaring på, at vi langt senere, 1465 og endnu omkring år 1500, flere
gange hører om sjettedele af Vittskovle. I sit ægteskab med Holger Hol
gersdatter havde Axel Brahe syv børn, to drenge, der døde som små, fire
døtre, der alle blev gift, og endelig sønnen Peder. Tænker man sig nu
godset delt efter den almindelige regel, der satte søsterlod lig halv broder
iod, fremkommer netop en seksdeling. At Peder Brahe blev gårdens fak
tiske bestyrer og beboer, er dog næsten en selvfølge og bekræftes af, at
han som nævnt skrives til Vittskovle 1441. Han forekommer ikke senere
og er derfor utvivlsomt død snart efter, endnu i sin bedste alder. Hans
hustru, Berete Bondesdatter (Thott), der havde født ham fire børn, gif
tede sig snart igen, først med Foliert van Knobe, der døde 1452, og der
efter senest 145610 med den bekendte rigsråd Johan Oxe. Disse to mænd
fik naturligvis ikke derigennem nogen som helst adkomst til Vittskovle,
og da de begge blev lensmænd på Krogen, var det nye slot ved Øresund
i 1450’erne og 60’erne sikkert også Berete Bondesdatters hjem. Den øst
skånske gård synes hun at have overladt til den gamle fru Holger; hun
må i hvert fald have boet der i 1452, da hun ifølge Mogens Madsens11
beretning med et enkelt velrettet kartoveskud fik Karl Knutssons omstrej
fende invasionstropper til at holde sig på behørig afstand. At hun har
haft sine endnu umyndige sønnebørn i pleje og under optugtelse, er efter
tidens almindelige opdragelsesskik overmåde sandsynligt.
Hvornår den mandhaftige dame gik til sine fædre, véd vi ikke. Men
fra første halvdel af 60’erne falder der påny et svagt lysskær over Vittskovles historie, denne gang fra et par skifteakter.
I sommeren 1462 fandt i København en opgørelse12 sted mellem Berete
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Bondesdatter og hendes tredie ægtefælle på den ene, hendes børn af 1. og
2. ægteskab på den anden side. Den ældste af disse, Axel Brahe, optrådte
ved denne lejlighed som lavværge for sin helbroder Otte og for sine halv
brødre Otte og Laurits van Knob; øjensynlig var han den eneste af flok
ken, som havde nået myndighedsalderen. På brødrenes vegne erklærede
han bl. a. ingen tiltale at have til moderen og stedfaderen „hverken for
Wetskoffle eller opbørsel eller boskab“. Den rimeligste fortolkning af
denne knappe vending synes at måtte være, at Johan Oxe efter fru Hol
gers død har overtaget bestyrelsen af gården og også efter 1462 indtil
videre bevarede tilsynet med den på arvingernes vegne.
Det andet skifte, hvori Vittskovle forekommer, er tre år yngre. En af
Axel Brahe den ældres døtre, Margrethe, havde ægtet Peder Bille til
Lyngbygård, det nuværende Trolle-Ljungby. I 1465 var begge disse ægte
fæller døde, og deres søn Axel Bille indbød da sine to svogre Sten Pe
dersen (Gjøe) og Kjeld Nielsen (Algudsen) til Lyngbygård, for at de
kunne dele arven mellem sig. Sidstnævnte adelsmand var på dette tids
punkt kgl. lensmand på Haraidsborg slot ved Roskilde (senere blev han
rigskansler) og enkemand efter sin hustru Birgitte Pedersdatter (Bille).
Han og hans børn overtog ifølge skiftebrevet13 som deres part „al vor
rettighed i Vedskovlæ hoffgordh for 1 læst korn, pant og ejendom“;
pantebrevets pålydende er 300 rhinske gylden og 100 lybske mark, „og
skal han have til det pant den sjettedel i al forskrevne „hoffgordh“ for
ejendom“, dog med den klausul, at hvis hans og fru Birgittes børn ikke
efterlader sig livsarvinger, skal Vittskovle hovedgård indløses af hans
arvinger mod passende erstatning i skånsk jordegods; ligeledes skal der
i så fald ydes godtgørelse for, „hvad Keld Nielsen bygger på gården“.
Indirekte giver dette brev os vigtige oplysninger om, hvorledes det ejen
domsfællesskab, der var indført ved det ukendte skifte efter Axel Brahe,
nærmere har været at forstå. Det er indlysende, at søsterlodderne fra
første færd var panter, som ad åre tænktes indløst af Braheslægtens
mandslinie, hvis fortrinsstilling derigennem var anerkendt. Men samtidig
viser navnlig bestemmelsen om bygningerne, at pantet medførte en reel
brugsret.
Om hvem der i 1465 boede under Vittskovles tag, har dette dokument
intet at meddele. Men i hvert fald nogle år senere synes en af parthaverne
at være flyttet ind. Det indviklede arveopgør mellem Berete Bondesdatter
og hendes børn var ikke bragt til endelig afslutning med brevet af 1462,
og et direkte vidnesbyrd om dets fortsættelse foreligger i et mageskifte

Vittskovles ejendomshistorie ca. 1400-1555

79

146814 mellem hende og den ældste søn. I brevet herom forekommer
navnet Vittskovle overhovedet ikke, og heller ikke hverken før eller
senere nævnes Axel Brahe d. y. nogensinde til gården. Det gør derimod
hans yngre broder Niels - endda meget ofte. Første gang hans navn fore
kommer med tilføjelsen „til Vittskovle“ er 28. juli 147015, og derefter
gentages den med jævne mellemrum i alt 13 gange16, senest 20. sept.
1485. Snart efter må han være død; thi 9. okt. 1487 bortgav „Magdalene
i Witzskøle, her Niels Brades efftherleeverske“ gods til Esrum kloster17.
Man har af alt dette lov at drage den slutning, at der, formodentlig en
gang sidst i 60’erne, ved et nu forsvundet dokument er blevet truffet
aftale om, at Peder Brahes trediedel udelt skulle overgå til hans yngste søn.
Helt tabte Axel Brahe dog ikke slægtens hovedbesiddelse af syne. I
dennes fælles interesse og formodentlig på en eller anden måde foranledi
get af broderens død, måske i forståelse med enken, prøvede han at få i
det mindste eet af panterne bragt ud af verden. Kjeld Nielsen (Algudsen)
var død ret ung - han nævnes sidste gang 146818 -, og hans part i Vittskovle gik da over til hans datter Dorothea, som ægtede Christiern van
Hafn. At denne halvtyske lavadelsmand således fik foden indenfor, har
muligvis i særlig grad været Braherne en torn i øjet. I hvert fald blev der
gjort forsøg på at få ham lempet ud igen. Kyndelmissedag 1487 afsluttede
Axel Brahe på Elleholm slot en mageskiftehandel19 med „min kere suaffuer Christiern wanhaffn på hans kere hosfrues vegne Dorothe Kieldzdotter“. Både med svogerskabet og med kærligheden var der vel måde;
men i hvert fald skulle ægteparret have en enkelt gård i Gårds herred
og afstod til vederlag „een siettedel udi Widskioffles houidgard oc fong“.
Forsøget mislykkedes. Trods brev og segl finder vi nemlig endnu tolv
år senere Christiern van Hafn og hans Dorthe i besiddelse af deres sjette
del. Men ikke i uforstyrret besiddelse. Axel Brahe d. y. var ganske vist død
i 1487; men han efterlod sig en stor børneflok, og hans to unge sønner,
Tyge og Axel, der i 1499 kun lige akkurat kan have nået myndigheds
alderen, tænkte ganske som han. 17. okt. lykkedes det dem - eller måske
snarere deres moder, Maren Lunge - at aftvinge Christiern van Hafn „en
venlig Contracht“ 20, ifølge hvilken sjettedelen, hvis han og hans hustru
døde uden livsarvinger, uden videre skulle overgå til de to brødre. Den
„passende erstatning“, som forudsås i skiftebrevet af 1465, blev denne
gang forbigået i tavshed. De skånske rigsråders daværende ledere, rigs
marsken Eskil Gjøe og rigshofmester Poul Laxmand, medbeseglede brevet
og har sikkert lagt deres indflydelse i vægtskålen ved dets udfærdigelse.
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Forud for denne løsning var der uden tvivl gået ret dramatiske begi
venheder. De kilder, hvoraf dette fremgår, er imidlertid ikke ganske lette
at tolke.
I et i original bevaret pergamentsbrev af 25. sept. 150321 kvitterer
Dorothea Kjeldsdatter i henhold til sin mands befaling og skriftlige fuld
magt for et beløb af 300 rhinske gylden, hvormed ærkebiskop Birger
Gunnersen har indløst det til Christiern van Hafn pantsatte „Vidzskøfflæ
læ en“. Pantebrevet, som udtrykkeligt angives udstedt af ærkebiskop Birger
og medbeseglet af kapitlet, skal tilbageleveres inden mortensdag.
Her kan der fornuftigvis ikke være tale om samme sjettedel af godset
som i brevene af 1484 og 1499. Den var fru Dorotheas retmæssige mød
renearv, og for den kunne hun ikke komme til skylde ærkestiftet noget
som helst vederlag. Da på den anden side pantebeløbet - 300 rhinske
gylden - påfaldende minder om det i skiftet af 1465 nævnte22, synes kun
een forklaring mulig: at vi her har at gøre med en anden af de oprinde
lige sjetteparter, som ad nu usporlige veje er kommet i ærkesædets besid
delse og derfra mod kontant vederlag i Christiern van Hafns. Denne
sidste pantsættelse, der må være sket efter 7. juni 1497, da Birger Gun
nersen valgtes til ærkebisp23, har betydelig interesse, ikke mindst set i
forhold til ærkestiftets almindelige godspolitik i Birgers første år24. Den
markerer her for så vidt en undtagelse, som tendensen ellers gik ud på at
inddrage panter og forleninger, så det pågældende gods lagdes ind under
ærkestiftets direkte styre ved uadelige fogeder. Dernæst er den som et
mod Braherne lidet hensynsfuldt træk et bevis mere på, at den skånske
højadels mistro til den nye borgerligfødte ærkebiskop langtfra var ugrun
det. For denne har pantsættelsen sikkert tillige været et virksomt middel
til at knytte en af sin forgængers lavadelige lensmænd fast til sin egen
sag; om hans ubetingede tillid til Christiern van Hafn vidner det højt, at
denne allerede inden 10. aug. 149725 var blevet lensmand på selve Ham
mershus. Sandsynligvis er overdragelsen af pantet sket omtrent samtidig.
For modtagerens vedkommende er den et utvetydigt bevis på, at han
ingenlunde var til sinds at lade Vittskovle slippe sig af hænde. Og da han
således ved århundredskiftet rådede over en lige så stor andel af godset
som Niels Brahes enke (nemlig en trediedel), så forstår vi bedre, at han
kunne have brug for at holde en egen foged på gården; en sådan, Hans
Fynbo, nævnes nemlig som part i en retstrætte 18. febr. 150 1 26.
At Christiern van Hafns forsøg på at fastholde og forstærke sin position
mødte forbitret modstand, fremgår utvetydigt af en med hensyn til enkelt-
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hederne ganske vist noget fåmælt kilde. Det drejer sig om en i det danske
rigsarkiv27 bevaret skrivelse af 16. maj 1528 fra Ålborgbispen til ærke
biskop Åge Sparre. Da dette brev aldrig har været udgivet og i det hele
er meget lidt kendt, gengives det her i sin helhed:
Reuerendo in Christo patri Domino Achoni Jacobi Dei gratia archielecto Lundensi domino et amico meo gratiosissimo.
Syncerissima et amicabili dilectione cum reverentia debita in domine
præmissa. Kære herre, then sententia, thenne indlucte copia paa lyder,
then gaffues aar, tidt oc stet, vordt fraa vordt som copien indholder, oc
then thog Chrestiern vann Haffuen emod frue Magdalene Oluffsdotter,
som holte forne Chrestiern weskyldt gardt fore medt woldt oc macht
emodt ridemendt. Then samme sententia skall findes hooss Chrestiern van
Haffuens arffinge. Koningh Hans tog selffuer sententiam. Oc gaffues
ther nogle andre copier aff same sententia, tha bleff the iche beseglet.
Wij wide nw ængenn leffuendes, then tidt wti raadt war, wthen bescop
Niels Claussøn. Kære herre, hwess wij kunnde were etther till welge oc
thieneste, skulle wij alle tidt lade oss findes welwilgende. Oc sende wij
ether thenn samme copia, som i sende oss. Cum hiis pontificalen vestram
reverentiam trinitatis potentiae commendamus. Ex Aleburgia sabbato proximo ante dominicam vocem jucunditatis anno domini MDXXVIII nostro
sub signeto.

Nicolaus Stygge,
epicopus Burglanensis.
Den vedlagte kopi er gået tabt. Om dens indhold vides altså kun, at
den gengav en herredagsdom vedrørende Vittskovle, samt at den, i til
slutning til en kendelse af ridemænd, gav Christiern van Hafn medhold
over for hans modpart, Niels Brahes enke, den norskfødte fru Magdalene
Olufsdatter (Skanke).
Beklageligt er savnet af dato og sted for herredagsdommen. Nu er kun
en indirekte og omtrentlig datering mulig. En brugbar terminus post er
1490, da Niels Clausen (Skade) blev biskop i Århus28 og dermed rigs
råd. En fuldt sikker terminus ante er 25. nov. 150429, da Christiern van
Hafns hustru nævnes som enke. Nærmere er det kun muligt at komme,
hvis man tør indlade sig på at gøre brug af Niels Stygges i sig selv reser
verede udsagn, at Niels Clausen var den eneste af de dalevende rigsråder,
som endnu var i live 1528. Af rådets medlemmer i sidstnævnte år havde
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Predbjørn Podebusk, Henrik Ågesen Sparre og Hans Bille Bentsen alle
tre fået sæde i det senest 15 0 2 30; Jens Andersen (Beldenak) i Odense
var blevet biskop 150131, Iver Munk i Ribe endog 15. jan. 149932. Da
det er usandsynligt, at Niels Stygge skulle have glemt sin mangeårige
jyske kollega, føres man herved, da tidspunkterne for disse års herredage
er kendte, til at forskyde terminus ante tilbage til rådsmødet i maj 1498 33,
som er det sidste før Iver Munks valg. Da det tillige er det første, efter
at Birger Gunnersen var blevet ærkebiskop, er det i virkeligheden det
rimeligste, at dommen er fældet netop ved denne lejlighed, idet den
skærpede konflikt om Vittskovle i så fald fremtræder som en naturlig
følge af pantsættelsen af ærkestiftets part. Havde dommen ikke direkte
vedrørt denne, ville dens indhold næppe heller mange år efter have kun
net interessere Åge Sparre. Den sandsynligste rækkefølge af disse lidet
kendte hændelser bliver da: først pantsættelsen af ærkestiftets sjettedel til
Christiern van Hafn, så fru Magdalenes fortvivlede forsøg på med magt
at modsætte sig dennes indtrængen, derefter herredagsdommen og endelig
den „venlige kontrakt“ af 1499 - de ledende skånske stormænds udglat
tende og formidlende indgriben.
Dette sidste forlig synes virkelig at have hidført en vis afspænding. At
Christiern van Hafn og fru Dorothea i 1503 bekvemmede sig til at slippe
ærkestiftets part, er et tydeligt træthedstegn. Snart efter må begge ægte
fæller være afgået ved døden. Aftalen af 1499 trådte dog ikke i kraft.
De efterlod sig nemlig i det mindste een livsarving, datteren Karine, der
i 151234 nævnes som enke efter en midtsjællandsk herremand, Oluf
Grubbe (Sparre). Dette ægteskab må have bragt hende på betydelig af
stand af Vittskovle, og selv om hun foreløbig ikke formelt opgav sin
adkomst til godset, ser det ud til, at hun har kunnet acceptere en eller
anden praktisk ordning, der for en længere årrække gjorde tvisten med
Braherne mindre aktuel.
At Niels Brahes søn af samme navn i et par isolerede tilfælde betegnes
med tilføjelsen til Vittskovle, kan der dog ikke lægges større vægt på.
Første gang sker det i en regest på et brev, hvorved han pantsætter en
gård til kirken i Vittskovle35; året angives til 1495, det vil sige til brev
udstederens tidlige ungdom. Hertil slutter sig et originalskøde af 27. okt.
150936, hvorved han til Esrum kloster overdrager en fæstegård i Vittskovle sogn. Ellers nævnes han vistnok altid37 til Vanås i Helgeådalen,
og at denne hovedgård har været hans egentlige hjem, derpå tyder endnu
stærkere den omstændighed, at det var her, stævningen forkyndtes, da
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han i 1525 kaldtes til at stå til ansvar for konge og råd38. Årsagen til de
to ovennævnte breves undtagelsesstilling er ganske klar: det drejer sig i
begge tilfælde om lokale transaktioner. Intet tyder på, at hans andel i Vittskovle gods har været større end forældrenes.
Den yngre Niels Brahes sørgelige skæbne er velkendt. Som tilhænger
af Christian II. dømtes han 1525 fra liv og gods og henrettedes 1529 i
København. Det inddragne jordegods blev ligesom i sin tid Poul Laxmands hurtigt atter afhændet. Den dømtes part i Vittskovle forblev i
Braheslægtens besiddelse. Den forlenedes allerede aug. 152539, kun en
halv snes dage efter dommen, til hans fætter, hr. Axel Brahe til Krog
holm, samme person, som nævnes i „kontrakten“ af 1499; næste sommer,
21. juni 15 2 6 40, fik han den efter sin udtrykkelige begæring tilskødet.
Hverken forleningsbrevet eller skødet rummer noget forbehold, der blot
antyder, at kongen ikke i kraft af dommen kunne disponere over hele
Vittskovles jordegods; forleningsbrevet lyder på „Veskilldt gård med
gårdsæder og mølle“, skødet på „Vedskell gård med al ret tilliggelse“,
som nærmere anføres. Men dette jordebogsuddrag er påfaldende kort; det
omfatter nemlig foruden en mølle og et gadehus kun ni gårde og seks
„festte“, og den samlede landgilde udgjorde kun to tønder ål, seks skil
ling grot og en mark41. At Axel Brahe kunne bekvemme sig til at betale
ikke mindre end 1500 mark for disse beskedne herligheder, kan næppe
forklares anderledes, end at han fra sin pure ungdom var kommet til at se
det som et livsmål at få den gamle slægtsejendom samlet påny.
Trods sin store kapitalindsats havde Axel Brahe dog endnu langtfra
nået sit mål. Tilbage stod bl. a*. den sjettedel, der ved brevet af 1503 var
vendt tilbage til ærkestiftet, og som de skiftende ærkebisper holdt godt
fast på, lige til reformationen tvang dem til at give slip. At også dette
forhold gav anledning til nabotvist med Braherne, fremgår noksom af et
stort pergamentsbrev fra sommeren 152042, hvorved en talstærk og for
nem forligelseskommission efter Niels Brahes og ærkebiskop Jørgen
Skodborgs begæring og fuldmagt på selve åstedet nøje bestemte grænse
skellene og i alle detailler fastslog begge parters rettigheder, ikke mindst
med hensyn til skovhugst og fiskeri. At end ikke denne store opgørelse
bragte ro til veje, kan man se af, at Jørgen Skodborgs efterfølger otte år
efter ønskede at kende teksten til herredagsdommen over fru Magdalene
Olufsdatter43.
Da så den store omvæltning satte ind i 1536 og alt kirkegods blev lagt
under kronens myndighed, var Braherne ikke sene til at melde sig som
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liebhavere. 18. okt. 153744 fik Axel Brahes søn Lauge kongebrev på
„alt kronens gods i Vidskiolle by med den ensted gård, som kaldes
Hiortholm“ som afgiftsfri forlening; to år senere45, 13. sept. 1539, blev
samme gods ham tilskødet, dog således, at kongen forbeholdt sig 11
„vådedrætte“ - ålefiskeriet i Vittskovleåen var åbenbart stadig noget af
det mest attråværdige ved besiddelsen.
At det er Lauge Brahe, der i begge disse breve nævnes som modtageren,
kræver forklaring. Hans fader, der først døde 1551, var nemlig dengang
ikke blot endnu en mand i sin bedste alder, men efter reformationen
endog den skånske rådsadels ledende personlighed. Uden hans samtykke
kan afgørelsen ikke være sket. Tilmed figurerer også han som ejer i et
par andre kildesteder fra de selvsamme år.
I kancellibrevbogen tegneiser over alle lande er i efteråret 1538 indført
en kort notits40: „Per Krabe steffner her Axell Brade oc Laffue Brade
for Wiskyldt hoffgardt att møde tiill almindelig herredag“. Hvem denne
Per Krabbe var, og hvad der kom ud af hans krav, fremgår klart af et i
Lunds universitetsbibliotek47 bevaret originalbrev af 23. juni 1539. Be
gyndelsen af dette lyder: „Jeg Pedher Rudt i Aarsse som kallis Krabbe
aff waben mett myn kere hustrus Karine Christen van Haffns datthers
fullbørd, welge oc samtuke haffuer soldt, skiøtt oc affhendet“ til hr. Axel
Brahe til Krogholm „all then deell oc rettugheth som wij haffue i Wedskølle houetgaardt, Widskølle by, bode i pant oc egendom“. At sælgeren
til sit navn har føjet angivelsen „i Aarsse“, fjerner enhver tvivl om hans
identitet. Som byfoged i Århus forekommer nemlig fra 1521 til 1537
gentagne gange en Per Krabbe48; fra sidstnævnte år kendes også hans
segl49, med en rude i våbenskjoldet50, og samme våbenmærke, som for
klarer det ejendommelige dobbeltnavn i brevet af 1539, genfindes i ud
stederseglet under dette, selv om her er anvendt et andet og mere moderne
signet med initialer i stedet for omskrift. Konklusionen er klar: den lav
adelige jyske byfoged har engang efter 1512, da han selv vistnok var
enkemand51, ægtet Oluf Grubbes enke og dermed overtaget både hendes
arkiv (og vi forstår nu bedre, at netop Århusbispen havde hørt rygter om
dets indhold52), og hendes fordring på Vittskovle. Men i stærk modsæt
ning til sine svigerforældre har han sikkert ikke drømt om selv at flytte
ind på den fjerne gård, og hans juridiske erfaring har vel lært ham at
foretrække fedt forlig for mager trætte. Da Axel Brahe på sin side var
lige så villig til at punge ud som tretten år før, blev altså resultatet, at
den langtrukne konflikt mellem Braherne og slægten van Hafn omsider
fik ende.
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Sammenholdes skødet af 23. juni 1539 med det ikke tre måneder yngre
til Lauge Brahe, bliver det ganske klart, at Axel Brahe købte Karine van
Hafns andel ikke for egen regning, men til sin ældste søn. Det må have
været hans ønske og villie, at denne skulle overtage det slægtsgods, det
nu efter så mange års anstrengelser var ved at lykkes for ham at få samlet
påny. Således skete det også. Foruden skødet af 13. sept. 1539 vidner en
hel række andre kildesteder om, at Lauge Brahe i en årrække var Vittskovles virkelige ejer. Enkelte af dem viser tillige, at han i denne egen
skab aktivt fortsatte faderens bestræbelser for at sikre besiddelsen. 1544
erhvervede han ved et mageskifte53 med kantoren i Lund en gård i Vittskovle by, og 13. juni 15 4 5 54 fik han på Skånes landsting lyst lavhævd
på Vittskovle gård og gods, ved hvilken lejlighed Hjortholm blev sær
skilt nævnt. Et lille glimt både af indendørstilværelsen på den gamle
borg og af ejerens åndelige interesser giver hans egenhændige notits
bagest i et bekendt lovhåndskrift55: „Thenne bogh lodt Laffwæ Bradæ
schryffwæ po syn gaard Vyskyællæ och bleff endt oc fuldkomen aar
effther gwds byrdt MDXLVI Tysdagen nest for Pyntzdagh. Hwad Gwd
wyl. L. B.“ Den gør det sandsynligt, at han, som da endnu var ungkarl,
ikke blot skrev sig til, men virkelig boede på Vittskovle. Snart efter, i
slutningen af 1546 eller begyndelsen af 1547 ægtede han den for sin
rigdom berømte fru Gørvel Fadersdatter (Sparre) og blev dermed med
ejer af så udstrakte besiddelser, navnlig i Norge, at hans interesse for
det skånske gods nødvendigvis må have lidt noget derunder. Endnu i
sommeren og efteråret 1551 nævnes han dog gentagne gange56 til Vittskovle.
En afgørende ændring indtrådte først ved Axel Brahes død 24. febr.
1551 57. Ved skiftet efter denne overtog Lauge Brahe faderens hovedbe
siddelse Krogholm (nu Krageholm) i Herrestads herred; og det var da
naturligt, at han nu afstod Vittskovle til sin yngre broder Jens. Når og
hvordan denne overdragelse nøjagtigt fandt sted, kan ikke oplyses. Så
meget ses dog, at det skete ret hurtigt, og at der var tale om et vist veder
lag. I en i original bevaret ægteskabskontrakt af 27. juni 15 5 2 58 benæv
nes Lauge Brahe første gang til Krogholm. Dokumentet er i øvrigt en
aftale mellem ham og fru Gørvel om, at den længstlevende af dem skal
arve alt ægtefællens jordegods, dog undtages herfra bl. a. de „fem lester
korn som kongl. may. haffde vntt oc giffuet her Lage Brade tiill evin
delig eygendom liigendes i Skåne i Geersherrett i Visskele by, huilcke
fem lester korn hånd sagde att haffue giort maggeskiiffthe mett sin bro-
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der Jens Brade“. Forskelligt herfra er et mageskifte, som omtales i et
andet originalbrev, af 30. nov. s. å.59; ved dette gør „Jens Brade tiill
Vitskøffle“ vitterligt, at han ved mageskifte med broderen har erhvervet
gods i Vittskovle by, således, „som beggis vore mageskiffte breff indehollder och wdtwiser“. Hertil svarer et af broderen under samme dato
udstedt brev, ligeledes bevaret i original60, og hvori de af ham afgivne
42 fæstegårde enkeltvis opregnes.
At også selve hovedgården, som i alle disse tre breve lades uomtalt,
overgik til Jens Brahe, er ikke des mindre ganske klart. Over herregårdens
port sidder den dag i dag en sandstenstavle, som foruden hans og hans
hustrus navne og våben bærer følgende indskrift61: „Viskølle gaardt lodt
ieg lens Brade opbige oc min fader hanv[m] af kong Frederick til eydom
kiøffte. Gud giffve hånd ma her lenge sta oc aldrig fra mi rete arving
gaa. An[n]o 1553.“ Dette sidste ønske - såvel som fremhævelsen af
faderens indsats - får først sin fulde mening set mod den lange og trælse
forhistories baggrund.
At Jens Brahe ikke lod det blive ved ønsket, men ligesom sine forgæn
gere var rede til et aktivt arbejde for dets opfyldelse, er der flere beviser
på. I selve den store byggesommer 1553 (16. juli) kvitterede han skrift
ligt for modtagelsen af Dorothea Kjeldsdatters kvittering af 25. sept.
150362. Om fortsatte energiske bestræbelser for at erhverve og dermed
uskadeliggøre forældede adkomstbreve vidner et originalpergament af
12. aug. 155463. Ved dette kundgjorde kapitlet i Lund, at det efter en
henstilling af den udvalgte konge - den senere Frederik II., som netop
nylig havde taget ophold på Malmøhus -, fremført gennem hans hof
mester Ejler Hardenberg og lensmanden på Lundegård, dels havde givet
tilsagn om, at alle breve om Vittskovle gods i kapitlets eller kannikernes
besiddelse skulle afgives til Lave og Jens Brahe eller deres arvinger, dels
på forhånd havde frasagt sig alle krav på samme gods, som måtte kunne
hjemles ved eventuelt senere opdukkende breve.
At samlerfliden var rent praktisk betinget, kan der ikke være tvivl om;
den stod i nøje forbindelse med et samtidigt ihærdigt arbejde på besiddel
sens definitive sikring gennem forfølgning til lås. Denne bestræbelse
fremtræder tidligst gennem et i original bevaret kongebrev af 16. dec.
15 5 3 64> hvis indhold er rigskansler Antonius Bryskes stadfæstelse af en
række på de lokale herredsting og på Skånes landsting forud tinglyste
adkomster, vedrørende begge Jens Brahes godskomplekser, Hamar og
Vittskovle, hvis enkelte bestanddele, møller og åledrætte ikke at forglem-
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me, udførligt opregnes. Selv dette dokument må dog have forekommet
ejeren utilstrækkeligt. I hvert fald fik han det suppleret med et ganske
lignende rettertingsbrev af 3. sept. 1555 65, hvorved han fik stadfæstelse
på „ett skøde breff, ett skifte breff och ett magskiffte breff, lydendes paa
thisse efftherneffnde hans gaarde oc godz ligendes wdj Skonne, som er
fyrst Widskiølle hoffuitgaardtt ligendes wdj Gierssheritt mett fem aalle
dreth wdj stranden for Widtskiølle lide mett ald forne hoffuit gaardtz
herlighet och tilliggende, item ald Widskiølde bye, och Thunns mølle
och enn gaardt, heder Hiortholm . . . .“ - dertil adskilligt bøndergods
En kopi af dette brev, som alene gjaldt Vittskövlegodset, er indført i
rigens forfølgningsbog66, som tillige noterer første og andet domsbrev,
men ingen genbreve, og procedurens videre forløb oplyses ikke. Formo
dentlig er det hele gået ganske glat og rutinemæssigt igennem.
Stadfæstelsesbrevet af 1555 kan med rette kaldes skelsættende i Vitt
skövles historie. Med det blev der sat eftertrykkeligt punktum for den seje
strid om godset, som med sine vekslende faser havde optaget næsten et
århundrede. Så vidt det i en ubestandig verden med rimelighed kunne
forventes, gik Jens Brahes ønske for sin stolte nybygning i opfyldelse.
Ganske vist blev hans søn Henrik den sidste ejer, der førte Brahernes
våben; men det var ved sønnedatteren Margrethes ægteskab med den
bekendte Christian Barnekow, at godset gled over til dennes slægt, og i
dens eje forblev det lige til 1826.
NOTER
1 Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Series prima. Udg. ved
Kr. Erslev i Forening med William Christensen og Anna Hude. I-IV. [Til 1450.]
(1894—1912). Nr. 3256. 2 Ib., nr. 7174. 3 Thott 1077, fol. (Kgl. Bibi.), fol. 410
4 Svenskt diplomatarium I (1875), s. 68 f. 5 Langebeks segltegninger (RA) 4 og 5,
herold XXX, 1; jfr. A. Thiset: Danske adelige Sigiller (1905), C, XXX, 1.
G Thott 1077, fol (Kgl. Bibi), fol. 410; tilsvarende f. eks. Sophie Belows slægtebog (RA), s. 138. 7 Til samme resultat er Emil Hansén (Gärds härads hembygds
förenings årsbok II, 1937, s. 40) nået, dog uden den støtte, som segltegningen
giver. 8 Om de i et aktstykke fra 1689 opførte breve af 1411 og 1447, se ekskurs
nedenfor s. 89. 9 Han var i live endnu 13. febr., se Danske Magakin 4. r. I (1864),
s. 356. 10 Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Series secunda.
Udg. ved William Christensen. I—IX. [Til 1513.] (1928—39). [I det følgende ci
teret Rep. II.} Nr. 599. 11 Historiske Kildeskrifter, udg. af Holger Rørdam, 2. ræk
ke II (1887), s. 157. 12 Rep. II, nr. 1486. 13 Ib., nr. 1930. 14 Ib., nr. 2484. 15 Ib., nr.
2770. 16 Ib., nr. 2947, 3131, 3189, 4107, 4317, 4446, 4864, 5094, 5106, 5387, 5468,
5710 og 5746. 17 Codex Esromensis, udg. ved O. Nielsen (1881), s. 144 f. 18 Rep.
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11, nr. 2403. 19 De la Gardiska Archivet, utg. af P. Wieselgren, III (1832), s. 11012. (Orig. i Sv. RA.) 20 Ib., s. 113 f. (Orig. i Sv. RA). 21 Diplomatarium dioecesis Lundensis. Lunds ärkestifts urkundsbok. Utg. af Lauritz Weibull. VI. (1939.)
[I det følgende citeret LÄU VI.} S. 116 f. 22 S. 78. 23 Scripteres minores historiae
Danicæ medii ævi, rec. M. Cl. Gertz, II (1922), s. 130. 24 Herom senest Gösta
Johannesson i Festskrift till Gottfrid Carlsson (1952), s. 96-112; her fyldige hen
visninger. 25 Aktstykker til Bornholms Historie, samlet og udg. af J. R. Hubertz
(1851), s. 35. 26 LÄU VI, s. 13. 27 Lunds ærkebiskop, proces 1523-28. Den føl
gende gengivelse er bogstavret, men lempet efter moderne principper for tegnsæt
ning og brug af store bogstaver. 28 Acta pontificum Danica IV (1910), s. 490.
29 LÄU VI, s. 152. 30 Ib., s. 83. 31 Acta pontificum Danica V (1913), s. 341.
32 Danske Magazin 4. r. II (1873), s. 306. 33 Vidnesbyrd om denne herredag, se
Sverges traktater III (1895), s. 472; Rep. II, nr. 8595. 34 Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag, udg. af A. Thiset (1892), s. 417 f. 35 Ældste
danske Archivregistraturer IV (1885), s. 362. 36 Codex Esromensis, udg. ved
O. Nielsen (1881), s. 289 f. 37 Således f. eks. Rep. II, nr. 11910, 12117, 12280,
12300, 12899. 38 Kong Frederik den Førstes danske Registranter, udg. ved Kr.
Erslev og W. Mollerup (1878), s. 72. 39 Ib., s. 81. 40 Ib., s. 100. 41 Besynderligt
er det også, at fem andre gårde af Niels Brahes gods i Vittskövle sogn noget
senere bortsolgtes til andre adelsmænd, se ib. s. 121, 183. 42 RA, privatark., Niels
Brahe, 1520 21. juli. 43 Jfr. s. 81. 44 Danske Kancelliregistranter 1535-1550, udg.
ved Kr. Erslev og W. Mollerup (1882), s. 56. 45 Ib., s. 104. 46 Danske Magazin
3. r. VI (1860), s. 152. 47 De la Gardieska arkivet, personalia, pakken Ang. Brahe
(mästadels Widtsköfle), 1539-69. 48 Jens Clausen i Aarhus gennem Tiderne I
(i939), s. 370, 376, 384, med henvisninger. Thisets samlinger (RA), 3. afd.,
Krabbe af Herpinggård. 49 RA, Århus, tillæg, 1537 15. marts. 50 Segltegningen
i A. Thiset: Danske adelige Sigiller fra det XV, XVI og XVII Aarhundrede
(1905), L, LXIII, 3, der viser et af fem små ruder dannet kors, må betegnes som
en urigtig gengivelse af det ganske vist meget utydelige segl under brevet 1537
15. marts. Det sammesteds påberåbte eksemplar under et brev af 1533 3. marts
(nu RA, Århus, tillæg) er så ødelagt, at det helt savner kildeværdi. 51 Jfr. Dan
marks Adels Aarbog XXVI (1909), s. 351. 52 Jfr. s. 81. 53 Original i Vittskövles
arkiv (på selve gården); fotokopi i RA, Kbh. En regest i Skånebrefsförteckningen
anføres af Gösta Johannesson i Den skånska kyrkan och reformationen (1947),
s. 300, note 40, og findes i afskrift i Kgl. Bibi., Ny kgl. saml., fol. 725 d, dom
kyrkan nr. 852. 54 Pergament i samlingen på Gaunø, her efter fotokopi i RA.
55 Kgl. Bibi., GI. kgl. saml., 40, nr. 3126. 56 Diplomatarium Norvegicum XII
(1888), s. 779 f. (to breve); RA, privatark., Trud Ulfstand, 1551 2. okt. 57 Suhms
Samlinger II, 3. hefte (1784), s. 32. 58 RA, privatark., Lave Brahe. 59 Pergament
i samlingen på Gaunø, her efter fotokopi i RA. 60 Pergamentbrev i Sv. RA; pub
liceret i De la Gardiska Archivet, utg. af P. Wieselgrén III (1832), s. 114-17, her
med urigtigt år 1512. Originalen har ifølge velvillig meddelelse fra Sv. RA et
utydeligt 1552, en læsning, som indholdet i høj grad bekræfter. 61 Indskriften står
helt i versaler, altså uden forskel på små og store bogstaver. Den er her gengivet
efter amanuens, frk. Brita Stiernswärds af forf. kontrollerede læsning. Den af
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August Hahr i Skånska borgar, 13. häftet (1922), s. 19, meddelte tekst er på en
række punkter ukorrekt. 62 Kvitteringen af 16. juli 1553 er overleveret i to regester, nemlig een fortrinlig i registraturen over Lundegårds breve fra ca. 1555,
trykt i Ældste danske Archivregistraturer IV (1885), s. 346, og een meget dårlig
i den såkaldte Skånebrefsförteckning, trykt i LÄU VI, s. 109. Forfatteren af den
sidstnævnte har uhjælpeligt sammenblandet de to kvitteringer, så at indholdet af
hans regest bliver en kvittering fra Jens Brahe til Birger Gunnersen for 300 gylden
1503. At både denne teksts udgiver, Lauritz Weibull, og William Christensen
(Rep. II, nr. 9884), skønt begge indser, at de to regester dækker samme original,
opterer for dateringen 1503, må vække nogen undren. 63 RA, privatark., Lave og
Jens Brahe. 64 Lunds universitetsbibliotek, De la Gardieska arkivet, personalia,
pakken Ang. Brahe (mästadels Widtskiöfle), 1539-69. En slet afskrift fra det
17. århundrede, med fejlagtigt årstal 1504, i Vittskövles arkiv. 65 Lunds universi
tetsbibliotek, ib. 66 1552-59, fol. 44.

TILLÆG
I et læg i Vittskövles arkiv (på selve gården), betitlet „Reduktionshandlingar"
og indeholdende akter vedrørende det forsøg, som Karl XI.s skånske reduktions
kommission gjorde på at få godset inddraget under kronen, ligger bl. a. en af
Martin Weibull i Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1870,
s. 36-38, udgivet „Kort Extract angående dhe Skähl och Documenter, hwarmedh
bewijses att Widtsköfle gårdh och godz i Skåne icke kan Reduction underkastas".
Kildeværdien af denne fortegnelse er nærmest minimal: dels er den behæftet med
en række grove dateringsfejl, dels nævner den ingen nu ukendte breve af betyd
ning. Nærmest for at hindre, at den i fremtiden kommer til at forvirre, meddeles
her i størst mulig korthed nogle bemærkninger til identifikation af dens brevregester. Af pladshensyn anføres disse kun ved nummer, idet der i øvrigt må henvises
til Weibulls udgave.
Nr. 3. Er det ovenfor s. 76 omtalte brev af 28. sept. 1401, jfr. note 4.
Nr. 4. Året er urigtigt. Af en indholdsangivelse i „Kongl. Mayt.s Deputerades
afslutande Resolution" (original i Vittskövles arkiv, samme læg, nævnt af Wei
bull, anf. st. s. 38) fremgår, at der menes det ovenfor s. 79 omtalte brev af 1499
17. okt., jfr. note 20.
Nr. 5. Året ligeledes urigtigt. Af indholdsangivelsen i „Afslutande Resolution"
ses, at der menes det ovenfor s. 79 omtalte mageskifte af 1487 2. febr., jfr. note 19.
Nr. 6. Året ligeledes urigtigt. Af en afskrift i samme læg fremgår, at der tæn
kes på rettertingsbrevet af 16. dec. 1553, jfr. ovenfor s. 86 og note 64.
Nr. 7. Året ligeledes urigtigt. Der menes mageskiftebrevet af 1552 30. nov., jfr.
ovenfor s. 86 og note 60.
Nr. 8. Er det ovenfor s. 84 omtalte skøde af 1539 23. juni, jfr. note 47.
Nr. 11. Er et unøjagtigt referat af det ovenfor s. 86 omtalte brev af 1554 12.
aug., jfr. note 63.
Nr. 12 og 13. Den knappe angivelse vanskeliggør identifikation. Muligvis nu
ukendte led i Jens Brahes forfølgning til lås.

B^ag.

Stamtavle over en del af Axel Brahe den ældres efterslægt.

Efter Danmarks Adels Aarbog; jfr. i øvrigt foregående afhandlings tekst og noter.

ARKIVER OG POLITIK
RIGSDAGEN OG RIGSARKIVET 1 8 8 8-8 9

4/ Vagn Dybdahl

Statsmændenes og politikernes interesse for arkivalier og for historisk
oplysning er gammel. Interessen er ikke alene knyttet til egen person eller
eget parti, men omfatter samfundet som helhed og er vel for en stor del
et resultat af den praktiske beskæftigelse med samfundets anliggender og
problemer. Kendt er, hvordan udveksling af arkivalier i nyere tid som
oftest er taget med i fredstraktater, hvor naturligvis også praktiske hensyn
spiller ind. I de sidste år har man set politiske kredse og en større offent
lighed levende interessere sig for spørgsmålet om de islandske håndskrif
ters rette hjemsted, et problem ganske uden forbindelse med nutidens
praktiske forhold.
Ude i verdenspolitikken har arkivproblemer også påkaldt statsmænde
nes interesse. Den 2. verdenskrigs hære havde særlige afdelinger, der
skulle tage sig af arkivalier i besatte områder, og i indledningen til den
netop påbegyndte offentliggørelse af „Wirklicher Geheimer Rat“ Friede
rich von Holsteins (1837-1909) erindringer, dagbøger og breve fortælles,
hvordan Gestapo opsporede og beslaglagde papirerne i 1935 L Karakteri
stisk er også, at det allierede kontrolråd allerede i september 1945 tog
skridt til at sikre sig arbejdsgangen i de tyske arkiver2. Både i Vest- og
Østtyskland har man siden da arbejdet energisk på arkivvæsenets udbyg
ning, og i Østtyskland understreges forbindelsen mellem arkivarbejde og
politik i en form, som hidtil har været ukendt i nyere tid. På en arkiv
kongres i Weimar i 1952 holdt lederen af det østtyske arkivvæsen, Otto
Korfes, et foredrag med titlen „Die Aufgaben der Archive im Fünfjahr
plan und im Kampf für die Einheit und den Frieden“. Foredraget under
streger stærkt arkivarernes og historikernes pligt til at samle sig om
arbejder, der kan fremme Tysklands enhed: „Wenn wir mit unserer
wissenschaftlichen Arbeit von diesem Streben und Ringen berichten, wenn
wir die Stimmen der Vergangenheit ertönen lassen und den Herzen der
Deutschen Kraft und Mut geben können, arbeiten wir als Politiker im
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besten Sinne des Wortes, nämlich als Patrioten“. Korfes erindrer om
slesvig-holsteneren Droysens ord: „Und der Staat sollte sich in der Tat
erinnern, dass er in seinen Archiven wirkliche Machtmittel hat, Hebel
von ausserordentlicher Kraft, auf die Gedanken der Menschen, auf die
Überzeugungen und Meinungen im In- und Ausland einzuwirken“.3 Ved
anden lejlighed har Korfes omtalt arkivarens pligt til at stille materiale
til rådighed for den politiske kamp; han anerkender dog samtidig for
gængerne, der blev kendt for deres troskab over for de betroede skatte,
for diskretion og ubestikkelighed over for lokkeiser og for deres kærlig
hed til et forsagende, stille arbejde4. På arkivkongressen i 1952 holdt
den ledende østtyske historiker, Leo Stern, et foredrag, der sluttede med
ordene: „Wir deutschen Historiker haben eine hohe Verantwortung als
politische Erzieher und Berater der deutschen Nation. Finden wir uns
zusammen im Dienst an der deutschen Nation, im Kampf für ein einheit
liches, demokratisches, friedliebendes und glückliches Deutschland“ 5.
Det østtyske syn på arkivarens og historikerens opgaver minder i meget
om den europæiske enevældes anskuelse. Den nutidige vesteuropæiske
opfattelse af historisk oplysning og videnskab underkender vel ikke den
indflydelse og værdi for nutiden, der ligger i udbredelse af viden om
fortiden, men samtidig anerkender man ikke en særlig plads i det poli
tiske liv for historikeren som historiker. Det er da også karakteristisk, at
Otto Korfes påberåber sig Droysen, en historiker fra dynastipolitikkens
dage.
Den moderne politiske interesse for arkivspørgsmål, der som nævnt
også ligger latent i Danmark, vender interessen mod dansk politisk drøf
telse af arkivernes plads i samfundslivet. Arkiverne gav sidst anledning
til principiel politisk debat i 1888-89, og det er standpunkterne fra denne
debat, som her skal ridses op. Loven af 30. marts 1889 om Rigsarkivets
oprettelse danner kulminationen i A. D. Jørgensens banebrydende indsats
for dansk arkivvæsen, men netop få år forinden, i 1884, havde A.D. Jør
gensen selv udgivet „Udsigt over de danske rigsarkivers historie“, der
således mangler en omtale af slutstenen på 40 års arbejde. Folkestyrets
gennembrud i 1848 havde nemlig som i Frankrig efter 1789 affødt en
interesse for opbygning af et tidssvarende, dansk arkivvæsen til viden
skabens nytte6.

Det var den nye, liberale kultusminister D. G. Monrad, der tog initia
tivet til en ændring af arkivvæsenet. Han skulle i den sag samarbejde
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med den i marts 1848 udnævnte gehejmearkivar C. F. Wegener, der til
trådte sit embede i juli. Wegener - i den nationale politik på linie med
de nationalliberale i mangt og meget - var af gemyt dyb konservativ,
nærmest enevældens mand, og det ville i arkivspørgsmål blandt andet
sige en modstander af arkivernes åbning for forskningens uhindrede ad
gang. Kort efter tiltrædelsen blev Wegener stillet over for Monrads
reformforslag: lettere adgang for videnskabsmændene, indretning af
læsesal, forøgelse af kontorpersonalet, ansættelse af unge videnskabsmænd
som stipendiater og endelig udgivelse af kildeskrifter7. Wegener efter
kom i flere forestillinger Monrads ønsker, om end han med uvilje så på,
at arkivet nu ikke mere skulle være „gehejmt“. Efter novemberministeri
ets dannelse ønskede han endog arkivet flyttet fra de under kultusmini
steren hørende videnskabelige institutioner til „den høje statsembeds
mand, der ville svare til, hvad man andensteds kalder det kongelige hus’s
minister, eller under premierministeren, som det samlede ministeriums
formand“, men man kunne også „muligvis tænke på hs. majestæts over
hofmarskal“. Monrads efterfølger, professor J. N. Madvig, delte imid
lertid i det store og hele forgængerens anskuelser, og reformarbejdet blev
fortsat efter de lagte retningslinier.
Årtierne efter 1849 blev vidne til en række forgæves bestræbelser på
at tilvejebringe en endelig ordning af rigets arkivvæsen. Ikke få frem
skridt blev gjort, men sagen som helhed led under en række kompetence
stridigheder og under hensyntagen til de embedsmænd, der sad i admini
strationsarkiverne, som rummede de arkivalier, Gehejmearkivet endnu
ikke havde modtaget. Til dette kom, at gehejmearkivar Wegener ikke
selv havde noget reformprogram, som han gik ind for. Klarest blev pro
blemerne opfattet af departementschef L. P. Larsen fra indenrigsministe
riet. Han havde sæde i de forskellige kommissioner angående arkivspørgs
målet, og allerede i 1849 opridsede han planer for et centralt rigsarkiv,
der ligger på linie med den ordning, der skulle blive fremtidens. Tidens
drøftelser er af Axel Linvald træffende kendetegnet med ordene: „Ka
rakteristisk nok var det aldrig arkivernes mænd, som var de førende.
Altid kom initiativet udefra, i reglen fra de politiske ministre“8. Påfal
dende er det også, at drøftelserne ikke bærer vidnesbyrd om, at arkivembedsmændene var fortrolige med strømningerne inden for andre lan
des, navnlig Frankrigs arkivvæsen.
Medens de mere principielle overvejelser stod på, skete der dog adskil
lige praktiske fremskridt. Fra 1849 og fremefter blev fra de forskellige
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administrationsarkiver afleveret betydelige mængder af de ældre arkiv
sager til Gehejmearkivet, men fortsat lå hos de mindre arkiver værdi
fulde og omfangsrige fonds, der stort set ikke havde betydning for de
daglige forretninger. Under D. G. Monrads anden kultusministerperiode
gennemførtes en nyordning, der betød en væsentlig bedring af forhol
dene, idet en række af administrationsarkiverne i 1861 samledes i een
institution „Kongerigets arkiv“. Det lå stadig i luften, at denne ord
ning kun var et stadium på vejen mod et samlet arkivvæsen underlagt
een mands ledelse, men fra arkivernes side viste man fremdeles ikke
megen tilbøjelighed til at gå ind for denne løsning. Det afgørende initia
tiv kom påny fra kultusministeren, denne gang højremanden Jacob Scavenius, der i 1881 opnåede de øvrige ministeriers tilslutning til, at Gehej
mearkivet og Kongerigets arkiv skulle forenes. Samme år fremsatte han
et forslag til en lønningslov, der tog hensyn til den påtænkte ordning,
men de politiske forhold forhindrede dens gennemførelse. Karakteristisk
for Jacob Scavenius’ handlekraft valgte han da at gennemføre ordningen
ad administrativ vej. Idet man bibeholdt de gamle stillingsbetegnelser og
lønningsbestemmelser, fastsatte en kongelig resolution af 22. december
1882, at Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet skulle henlægges under
gehejmearkivarens ledelse, ligesom den bestemte de forskellige arkivfonds
fordeling mellem de to arkiver, det fremtidige rigsarkivs to afdelinger.
Samme år trak C. F. Wegener sig tilbage som gehejmearkivar og blev
afløst af A. D. Jørgensen. En ny epoke i arkivvæsenets historie tog sin
begyndelse. Få år senere i 1888 var regering og opposition mere på tale
fod med hinanden end tidligere, og forholdene indbød til at lade politi
kerne tage stilling til ændringerne i arkivernes organisation for derved i
lovform at gennemføre den endelige ordning af statens arkivvæsen efter
40 års forarbejder og forhindringer.

Initiativet kom denne gang fra gehejmearkivaren. I skrivelse af 11.
februar 1888 foreslog A. D. Jørgensen, at der blev fremsat lovforslag om
en definitiv ordning af statens arkivvæsen, idet det, så vidt han kunne
skønne, ville „være mere heldigt, om tanken nu kunne optages og mulig
vis bringes til at træde ud i livet“9. I forslagets grundlæggende afsnit
hed det:
„Rigsarkivet består af et hovedarkiv i København, omfattende det nuværende
kongelige gehejmearkiv, kongerigets arkiv og de andre af centraladministrationen
fremgåede arkiver, så langt ned i tiden, som de enkelte ministerier ønske at afle-
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vere dem, og fire stiftsarkiver, af hvilke det ene sættes i umiddelbar forbindelse
med hoved arkivet".

Forslaget om oprettelse af lokalarkiver - stiftsarkiver - var for så vidt
ikke nyt, men det var ikke tidligere formuleret. Første gang var det rejst
i folketinget, endnu et vidnesbyrd om den forståelse og interesse for be
varelsen af folkets fortidsminder, som har kendetegnet danske politikere.
Et folketingsudvalg, der i 1872 var nedsat for at behandle et forslag om
arkivvæsenets lønninger, benyttede lejligheden til at udtale, at „det må
anses for særdeles ønskeligt, om der kunne skaffes midler tilveje til et
virksomt tilsyn med landets øvrige arkiver [o: ved embederne] og til at
sikre opbevaringssteder for sådanne historisk vigtige arkivalier, som de
vedkommende besiddere ikke kunne eller ville vise den fornødne omhu,
at ikke kilderne til landets historie år for år skulle, som det oftere er sket,
på en aldeles uforsvarlig måde ødelægges og gå til grunde“10. I sin ind
stilling henviser A. D. Jørgensen til denne udtalelse og redegør dernæst
for arkivaliernes tilstand ude ved embederne, således som den fremgik af
undersøgelser foretaget siden 1881 efter særlige finanslovsbevillinger.
Herved var det blevet klarlagt, at embedsarkivalierne i mange tilfælde
stod i fare for at gå til grunde på grund af vanrøgt.
Efter hele administrationens og de politiske ministres indstilling, var
det naturligt, at A. D. Jørgensens indstilling - 21 foliosider stor - blev
modtaget med velvilje. I sommerens løb blev lovforslaget udarbejdet, og
den 5. oktober 1888 fremsatte kultusminister Scavenius i folketinget
„Forslag til lov om oprettelse af et rigsarkiv og om lønninger for de der
ved ansatte embeds- og bestillingsmænd“ n.
Ministeriet fulgte i det store og hele gehejmearkivarens indstilling.
Store dele af de fyldige bemærkninger, der ledsagede forslaget, gengav
da også ordret afsnit fra A. D. Jørgensens begrundelse. Forslagets § 1
rummede det tidligere citerede hovedpunkt i indstillingen: oprettelse af
et hovedarkiv for centraladministrationen og stiftsarkiver for lokaladmini
strationen; afvigende fra gehejmearkivaren foreslog man tre i stedet for
fire stiftsarkiver, der „dannes ved afleveringer fra de lokale embedsarki
ver, ligesom kommunale og godsarkiver kunne optages i dem. Af stifts
arkiverne oprettes et i forbindelse med hovedarkivet i København for
Sjællands og Lolland-Falsters stifter, et for Ålborg, Viborg og Århus
stifter samt Ringkøbing amt i Ribe stift, og et for Fyns stift og resten af
Ribe stift“.
Forslagets § 2 angår normering af embedsmændene. Der skulle ansæt-
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tes 1 rigsarkivar, 2 arkivarer og 7 arkivsekretærer, „af hvilke sidste de 3
fungerer som stiftsarkivarer“. De tre embedsgrupper blev foreslået afløn
net som henholdsvis departementschefer, kontorchefer og fuldmægtige i
ministerierne. På dette punkt fulgte man gehejmearkivarens indstilling,
ligesom det var tilfældet med den foreslåede medhjælpssum på 16.000
kr. årlig, navnlig til aflønning af assistenterne. Lovforslaget i øvrigt
drejede sig væsentligst om pensionsbestemmelserne, og det sluttede med
som § 5 at fastsætte: „Denne lov træder for hovedarkivets vedkommende
i kraft den 1ste april 1889 og for stiftsarkivernes vedkommende, efter
hånden som midlerne til opførelse af de enkelte arkivbygninger bevilges
på finanslovene“.
I bemærkningerne til lovforslaget begrundede man først hovedarkivets
oprettelse. Det nye hovedarkiv var for så vidt blot en kodifikation af
reformerne fra 1861 og 1882. Man fremhævede de iøjnefaldende fordele
ved den påbegyndte centralisation, men samtidig understregede man nød
vendigheden af øget arbejdskraft til arkivet: de afleverede arkiver var
mangedoblet siden 1849, og forskningen stillede større krav til arkiverne,
idet „granskningen er fra de i tidligere tiders betydning historiske akt
stykker gået over til at gennemsøge alt, hvad administrationen i tidernes
løb har haft at gøre med, utallige personalhistoriske og topografiske
spørgsmål, retsforfatningen og kulturforholdene i alle retninger“. Til
dette kom arkivernes eget litterære arbejde, som lagde beslag på meget af
personalets tid, „men ikke uden væsentlige tab for historiegranskningen
kan opgives“. Den stærke understregning af arkivernes litterære arbejde
går igen under omtalen af stiftsarkiverne og vandt genklang i folke
tingssalen: lige fra begyndelsen var det en af Rigsarkivets forudsætninger,
at det som en videnskabelig institution skulle udføre videnskabelige arbej
der, der gav sig litterære udslag.
Motiveringen for stiftsarkivernes oprettelse var en næsten ordret gen
givelse af gehejmearkivarens indstilling. Ved en vurdering af den lokale
administrations arkiver, hed det, måtte man ganske vist vogte sig for
at sætte deres indhold for højt. På den anden side måtte det heller
ikke miskendes, at der ved de allerfleste embeder fandtes „protokoller
og brevskaber af den største betydning for selve administrationen, for
afgørelsen af retsspørgsmål eller for historien“. Videre blev det frem
hævet, at personalhistorien og den topografiske historie - den, vi i dag
vil kalde lokalhistorien - har sine bedste kilder i de lokale arkiver. Med
forståelse for senere strømninger i historien hedder det dernæst: „Og,
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hvad der er af endnu større betydning, vigtige sider af samfundets histo
riske forhold, det kirkelige liv, retsplejen og næringsvejene, landbo- og
købstadsforhold, sæder og skikke o. s. v. ville da først kunne oplyses i
rigere mål og uden forudfattede meninger, når opmærksomheden hen
vendes på de enkelte egnes forskelligheder og nødvendigheden af at drage
de lokale kilder ind under et samlet studium“.
Undersøgelsen af de lokale arkivers opbevaring havde vist nødvendig
heden af reformer. På grundlag af de foretagne inspektioner gav motive
ringen en oversigt over tilstanden ude ved embederne. Som hovedregel
var arkiverne opbevarede under forhold, der kun var lidet betryggende,
udsat for brand og fugt var de, og egentlig tilsyn med dem var der heller
ikke, således at dele af dem efterhånden forsvandt. Om amtsarkiverne
hed det: „jævnlig var taget uden beklædning til beskyttelse af arkivalierne
mod regn og sne. Til et af loftslokalerne var adgangen kun mulig ad en
luge i en gavl, til hvilken der blev sat en løs stige. Arkivalierne lå tæt
op ad en skorsten og lige op til en høbeholdning. I loftet selv var der hul,
hvorigennem vanddampe fra vaskehuset neden under kunne stige op“.
Et par af herreds- og birkearkiverne var opstillede umiddelbar op ad ar
restforvarerens brænde-, tørv- eller lyngbeholdning. En række andre
eksempler understregede de uheldige tilstande, som kun kunne forbedres
gennem tilfredsstillende lokaler og et sagkyndigt tilsyn.
Motiverne til lovforslaget nævner, at det kunne synes mest nærliggende
at samle alle landets arkivalier ved hovedarkivet, men afviser straks dette.
Hovedarkivet skal ligge ved centraladministrationen, og der vil da ikke
være plads til de lokale arkiver. Det ville også være betænkeligt „således
at samle alt, hvad landet ejer af skriftlige kilder til rigets og folkets
historie på eet sted . . . særlig i en helt eller halvt befæstet by“. Af hensyn
til de lokalhistoriske studier ville det heller ikke være hensigtsmæssigt at
drage det hele til København. „Man er da også“, hedder det, „rimeligvis
af de samme grunde, i alle andre civiliserede stater kommet ind på den
vej at oprette provinsielle arkiver“. Tillige var det sandsynligt, at kommu
ner og godser ville være interesseret i at aflevere deres arkiver til sådanne
lokale institutioner for at få dem registrerede og bevarede under betryg
gende forhold.
I placeringen af stiftsarkiverne fulgte ministeriet som nævnt ikke gehejmearkivaren helt. Man godtog hans grundlæggende synspunkt, at de
historiske hensyn - landenes gamle hovedstæder (Viborg, Ribe o. s. v.) ikke skulle være afgørende, men at de nutidige hensyn, central beliggen-
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hed og placeringen i jernbanenettet, burde være bestemmende for valget
af de byer, hvor stiftsarkiverne skulle placeres. Ud fra dette synspunkt
havde gehejmearkivaren foreslået oprettet 4-5 stiftsarkiver. Det ene
skulle lægges i København i tilknytning til hovedarkivet og modtage
arkiver fra hovedstaden samt Københavns, Frederiksborg og Bornholms
amter. Arkivalierne fra resten af Sjælland og de sydlige øer skulle samles
i Næstved, „der rimeligvis i nær fremtid vil blive knudepunktet for et
jernbanenet over hele dette område“. Det tredie arkiv skulle ligge i
Odense og dække Fyns stift samt Ribe og Vejle amter. Resten af Jylland
skulle samles om et arkiv i Randers, hvis man da ikke ville foretrække
to arkiver: et i Ålborg og et i Århus. I det forslag, der blev forelagt folke
tinget, havde ministeriet skåret stiftsarkivernes antal ned til tre, idet hele
Sjælland skulle dækkes af det københavnske stiftsarkiv, Odensearkivet
skulle have samme område som i gehejmearkivarens forslag, og i Nørre
jylland skulle der kun være et arkiv. Placeringen af dette omtalte man
ikke nærmere, men ikke mindst derom skulle de kommende måneders
debat dreje sig.
Ministeriets akter oplyser ikke, hvorfor man havde opgivet det andet
sjællandske arkiv. Heller ikke oplyser de, hvorfor placeringen af det
nørrejyske arkiv ikke omtales. Motiverne har i koncepten først placeret
arkivet i Århus for altså til sidst slet ikke at omtale beliggenheden i det
trykte forslag12. Et privatbrev i ministeriets akter fra møller i Århus,
cand. polyt. Ernst Weis, til fætteren, fuldmægtig i kultusministeriets 3.
kontor, A. P. Weis - den senere departementschef - viser, at man endnu
i august 1888 underhånden forhandlede om køb af en grund til det nye
arkiv; det drejede sig om et jordstykke i nærheden af Århus museum13.
Efter forelæggelsen den 5. oktober kom forslaget til første behandling
den 19. oktober. Debatten sluttede med nedsættelsen af et 11-mands ud
valg, heraf var de otte venstremænd: højskoleforstander, cand. teol.
F. F. Falkenstjerne, dr. Edvard Brandes, dr. V. Pingel, gårdejer M. P.
Biem, overretsprokurator Theodor Leth, overretssagfører J. K. Lauridsen,
gårdejer S. Jørgensen og gårdejer, skolelærer Rasmus Nielsen. Højre var
repræsenteret ved godsejer, cand. phil. Christian Lüttichau, oberst Marius
Hedemann og skolebestyrer, magister Frederik Dahl14. De otte af udval
gets medlemmer var således akademikere, heri er oberst Hedemann med
regnet, to var gårdejere, medens Rasmus Nielsen med sin seminarie
uddannelse og studier ved Landbohøjskole og Polyteknisk læreanstalt
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dannede en „gruppe“ for sig selv. Ingen af de folketingsmænd, der som
embedsmænd berørtes af forslagets nyordning, var medlemmer15. Udval
get holdt sit konstituerende møde den 20. oktober, hvor Rasmus Nielsen
valgtes til formand. I alt afholdt udvalget fem møder, inden det den 19.
februar 1889 afgav betænkning16. Ventetiden var en hård belastning for
A. D. Jørgensen, der den 24. januar 1889 mismodigt skriver til den
norske rigsarkivar, Michael Birkeland: „For øjeblikket har jeg da fore
løbig renonceret og tænker nu vel, at det ikke bliver til noget iår“17.
Efter betænkningens afgivelse fik forslaget en hurtig gang gennem rigs
dagen: 2. behandling i folketinget 5. marts, 3. behandling 16. marts, og
i landstinget 1. behandling 20. marts, 2. behandling 23. marts og 3. be
handling 26. marts. Loven blev stadfæstet den 30. marts og trådte i
kraft den 1. april 1889. Hele behandlingen af lovforslaget lige fra 1.
behandling i folketinget den 5. oktober over udvalgets arbejde til lands
tingets vedtagelse havde imidlertid givet anledning til indgående drøf
telser, der dels viser folkerepræsentationens syn på den foreliggende sag,
dels berører, en række problemer, der har et videre, alment sigte.

Lovens hovedformål, at sikre alle arkivalier også af lokal karakter,
vandt fuld tilslutning. Det samme gjaldt udbygningen af arkivernes
virksomhed som videnskabeligt arbejdende institutioner. Navnlig var det
højskoleforstander, cand. teol. F. F. Falkenstjerne, der beskæftigede sig
med selve det grundlæggende i loven, både under forslagets 1. behand
ling og under den senere drøftelse af det, hvor han var udvalgets ord
fører. Berg siger om ham, at han „står nærmere ved kilden til dette lov
forslag, end jeg, og er mere inde i tankegangen og er prokurator her i
sagen“18. Berg har sikkert med denne udtalelse tænkt på den personlige
forbindelse mellem Falkenstjerne og A. D. Jørgensen, de to omtales da
også af A. D. Jørgensens søn som omgangsfæller og var i øvrigt bekendte
allerede fra 1863-64, da Falkenstjerne var A. D. Jørgensens elev i
Flensborg19. Nævnes må også, at Falkenstjerne i 1889 knyttes til Rigs
arkivet som udgiver af „Sønderjydske skatte- og jordebøger“ 20.
Falkenstjerne fremhævede under forslagets 1. behandling dets betyd
ning både for bevarelse af arkivalierne og for den historiske forskning.
Hans grundsynspunkt ligger i ordene: „Den side, hvorfra jeg ser denne
lovs betydning, er den historiske videnskabs og den historiske oplys
nings“ 21. Ikke mindst finder han oprettelsen af stiftsarkiverne betydnings
fuld, da arkivsager ved de lokale embeder „tit behandles med en ligegyl-
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dighed og skødesløshed, der er aldeles utrolig.... ganske særlig tror jeg
nok, at vor gejstlighed, som ganske sikkert er mere henvist til at inter
essere sig for det himmelske end for de jordiske sager, har forsømt arkiv
sagerne i en ganske mærkelig grad“22. For den historiske videnskab ville,
mente Falkenstjerne, stiftsarkiverne også betyde åbningen af nye store
arbejdsområder, navnlig tænkte han på landbrugets og provinsens historie
i det hele taget. Rundt om på herregårde og gårde fandtes givetvis værdi
fulde arkivalier, som det ville være af stor betydning at sikre sig23. Stifts
arkiverne ville også bevirke, at provinsens, og især Jyllands historie ikke
mere ville blive så forsømt; hidtil har det nemlig været sådan, at „alt,
hvad vi har af videnskab, skal samles i København ... og da vor hoved
stad ved tidernes ugunst er kommet til at ligge i en udkant af landet, har
det haft en sørgelig følge for de fjernere liggende deles, jeg vil navnlig
sige, for Jyllands histories vedkommende“24. Det er da Falkenstjernes
håb, at stiftsarkiverne bliver midtpunkter for et videnskabeligt arbejde25.
Falkenstjernes ord og synspunkter gik i vid udstrækning igen i udval
gets betænkning. Den fremhævede de kommende stiftsarkivers betydning
for lokalhistorien, „der hos os endnu henligger så godt som udyrket“;
stiftsarkiverne ville sikkert også fremme privates afleveringer af arkiva
lier, fordi der ville være tilbøjelighed til at foretrække en institution i
landsdelen fremfor en i hovedstaden26. Det sidste støder man ofte på
endnu, når man søger at formidle arkivafleveringer fra private. Under
forslagets 2. behandling føjede Falkenstjerne endnu et par almene betragt
ninger til, idet han stærkt understregede værdien af den offentlige adgang
til arkiverne: „det hemmelighedskræmmeri, der fulgte med enevælden
her i landet, havde ført til store ulykker .... idet navnlig alle de diplo
matiske forhold, der angik Slesvig og Holsten, var så dårlig oplyste“27.
Videre gik han, da han fremhævede ønskeligheden af nogle flere insti
tutioner, som kunne fremhjælpe Jyllands åndelige liv, „da det jo vil have
en stor betydning, navnlig i national henseende“ 28. Det samme synspunkt
gjorde V. Pingel sig også til talsmand for, da han - som det senere vil
blive omtalt - talte for Århus som sæde for et stiftsarkiv; ordene viser
tydeligt, at Pingel havde Hamborgs indflydelse i tankerne, da han sagde,
at „Jylland trænger til i national henseende at styrkes derved, at det
samler sig om et midtpunkt, om en by, der virkelig er af nogen europæisk
betydning“ 29.
I tilknytning til Falkenstjernes ord om de gejstlige arkivers forfald
står højremanden, den senere kirkeminister, biskop H. V. Sthyrs ytringer
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i landstinget. Han ville gerne, da ministeren ikke havde medtaget det i
motiverne, henlede opmærksomheden på den skade, musene gjorde i arki
verne. Trods sagens alvor har det sikkert kaldt på smilet i det høje ting,
da den højærværdige herre omtalte sit bispearkiv: „I de to år, jeg har haft
med det at gøre, har jeg ført en bitter kamp med musene, uden at det er
lykkedes mig at holde dem borte fra de vigtige arkivsager“ 30.
Biskop Sthyr var den eneste af tingenes administrative embedsmænd,
der tog til orde i sagen. Arkivernes, navnlig stiftsarkivernes, praktiske,
administrative værdi, blev imidlertid omtalt af J. K. Lauridsen. Han øn
skede navnlig, at alle offentlige arkivalier, også kommunalbestyrelses
sager, skulle afleveres til stiftsarkiverne, så snart de ikke var absolut nød
vendige for de daglige forretninger. Det var af betydelig værdi, at der
ude i provinsen fandtes sådanne institutioner, som sognerådsformanden
kunne ty til, når han ville vide, hvad der var passeret i en fattigsag for
10-15 år siden, eller hvor en mand kunne få oplysning om, hvad der
skete den og den gang med hensyn til en bestemt pantsætning31. J. K.
Lauridsen sluttede imidlertid o'gså op om det ønskelige i at fremme lokal
historien og henviste i denne forbindelse til de muligheder, der fremgik
af Ribehistorikeren, overlærer J. F. Kinchs betydelige forfatterskab32.
J. K. Lauridsen var i det hele taget tilhænger af den decentralisation,
der prægede forslaget, men centralisationen manglede heller ikke tals
mænd. Venstremanden, overretsprokurator Theodor Leth - valgt i Næs
tved, boende i København - hævdede under 1. behandling, at Danmark
var så lille, at afstanden til arkivet ikke betød så meget i forhold til den
fordel, der ville være forbundet med, at alle arkivalier var samlet på eet
sted i København33. Til dette kom, at det ville være langt billigere at
centralisere end at opføre flere arkiver ude i provinsen, et synspunkt, der
blev stærkt imødegået af kultusminister Scavenius34. Decentralisationen
blev også varmt forsvaret af Falkenstjerne, der netop fandt, at dette var
noget væsentligt i lovforslaget. Han fremhævede, at decentralisationen
ikke mindst ville være af betydning for de mange bønder med lokalhisto
risk interesse, „og for deres vedkommende ville det have stor betydning,
at de har arkiverne i nærheden, således at de pr. jernbane meget nemt
kunne smutte ind til arkiverne og gennemgå en eller anden sag“35. Ud
valgsbetænkningen understregede da også det ønskelige i en decentralisa
tion, „for at hovedet ikke skal blive alt for stort for kroppen“36. Det
samme blev hævdet af Pingel - valgt i Århus -, København lå for excen
trisk til at være for Jylland, hvad en hovedstad burde være37. For decen-
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tralisationen talte også venstremanden Tauber og i landstinget den tid
ligere Arhus-købmand, venstremanden A. Dam38. Theodor Leth, der jo
var medlem af folketingsudvalget, stod således alene med sit ønske om
en centralisation; men Edvard Brandes oplyser dog, at der var ikke få
udvalgsmedlemmer, som ville have foretrukket eet stort arkiv i Køben
havn, „og det både af praktiske og videnskabelige grunde“. Selv var
Brandes egentlig også tilhænger af et sådant centralarkiv, men ville ikke
gå imod noget, der kunne ophjælpe det videnskabelige liv i provinserne;
i sit blad „Politiken“ havde han dog givet plads for et længere indlæg til
fordel for et landsomfattende centralarkiv i København39.
Kunne decentralisationen således opnå næsten udelt tilslutning i tin
get, så rejstes ret naturligt spørgsmålet, hvor vidtgående den skulle være.
Ministeriet havde i forslaget nedskåret gehejmearkivarens forslag om 4-5
stiftsarkiver til 3 arkiver (jfr. ovenfor side 98), men mødte nu igen
gehejmearkivarens tal gennem Falkenstjernes indlæg under 1. behand
ling. „Sagens prokurator“, for at bruge Bergs ord, foreslog, at der blev
oprettet to jyske arkiver, et for den nordlige og et for den sydlige del af
landsdelen, og fandt det ikke hensigtsmæssigt at anbringe jyske arkivalier
i Odense; ligeledes mente Falkenstjerne, at der burde oprettes et særligt
arkiv for Lolland-Falster40. Berg gik endnu videre. Han holdt for, at den
foreslåede oprettelse af 3 stiftsarkiver ikke betød nogen egentlig lettelse
for de folk i provinsen, der ville benytte arkivalierne, og han henstillede
derfor, at udvalget overvejede oprettelse af særlige amtsarkiver foruden
et arkiv for hvert stift, der særlig skulle samle de gejstlige arkivalier. Han
tænkte sig, at stiftsarkiverne kunne forenes med de allerede eksisterende
stiftsbiblioteker, og at amtsarkiverne skulle opføres af amter og købstæder
i forening41. Bergs indlæg med den stærke opdeling og arkiverne gjort
til vedhæng til stiftsbibliotekerne, der oftest i forvejen ikke blev røgtet
særlig intenst, gik ganske uden for forslagets hensigt, der, som kultus
ministeren sagde i sit svar, nok var at søge en decentralisation gennemført,
men med centralisation inden for de enkelte provinser. Ministeren var
på den anden side rede til at drøfte, om der skulle være tre eller fem
stiftsarkiver42. J. K. Lauridsen ønskede imidlertid også overvejet, om der
ikke var grund til at oprette amtsarkiver; det forekom ham „i alt fald
ganske naturligt, om f. eks. Vendsyssel fik sit eget arkiv“ 43. Ministeren
indrømmede her overfor, at det muligvis, som J. K. Lauridsen havde sagt,
var mindre naturligt at aflevere sager som for eksempel sognerådsarkiver
til stiftsarkiverne; de burde måske afleveres til særlige amtsarkiver, men
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det første skridt til oprettelse af sådanne ville sikkert være, at staten gen
nem stiftsarkivernes oprettelse viste vej for kommunerne44.
Antallet af stiftsarkiver blev selvsagt et hovedspørgsmål for det ned
satte folketingsudvalg. Den 28. november spurgte man ministeriet bl. a.
om, hvilken opdeling af landet der ville blive tale om, hvis der blev opret
tet 5, 6 eller flere arkiver45. Ministeriet lod straks forespørgselen gå vi
dere til gehejmearkivaren, der svarede den 4. december. A. D. Jørgensen
indledede med at konstatere, at et arkiv for Fyns stift i Odense måtte stå
fast. For Jyllands vedkommende kunne der være tale om at oprette 2
arkiver, der da skulle ligge i Ålborg og Fredericia (eller Vejle), ministe
riets svarskrivelse til udvalget har ændret det sidste til „(måske) Frede
ricia (eller Vejle). Kunne og være tale om Århus“46. Man kunne også gå
op til 3 arkiver med følgende områder:
I Ålborg for Hjørring, Ålborg og Thisted amter.
I Viborg (el. Randers) for Viborg, Randers og Ringkøbing amter.
I Fredericia for Århus, Ribe og Vejle amter.
At de gejstlige og verdslige inddelinger derved ville overlappe hinan
den, ville ikke medføre afgørende ulemper hverken for embedsmænd
eller historikere, det var jo allerede tilfældet for Samsøs vedkommende.
Hvis man ønskede 4 jyske arkiver, ville stifterne være det naturlige ud
gangspunkt. På Sjælland og Lolland-Falster var der ikke grund til at fore
tage nogen opdeling, da forbindelserne til hovedstaden var så gode, og
der kunne de fleste lettere anvende en ellers tabt tid (!). Hvad der dog
måske kunne tale for et lolland-falstersk arkiv, var, at det københavnske
arkiv ville blive meget stort. Gehejmearkivarens konklusion efter op
stilling af disse muligheder var, at det ikke ville være heldigt med mere
end 3 arkiver i Jylland, 1 i Fyn og 1 i København (evt. 1 på LollandFalster). Amtsarkiver måtte han ganske afvise, da det sikkert ikke ville
være muligt at bevæge lovgivningsmagten til at ansætte et så stort, sag
kyndigt personale. I sit svar til udvalget fulgte ministeriet ganske gehejmearkivaren.
I udvalget var standpunkterne delt. Det synes givet, at i hvert fald
Brandes, Pingel og Leth oprindelig var stemt for eet jysk arkiv, medens
Falkenstjerne, J. K. Lauridsen og Rasmus Nielsen har været stemt for
flere jyske arkiver, hvorimod der ikke foreligger noget om de øvrige ud
valgsmedlemmers standpunkt47. Det fremgår af udvalgsprotokollen, at
man den 13. december stemte om antallet af jyske arkiver. For tre arkiver
stemte 2 og 6 imod, for to arkiver stemte 7 og 1 imod. For et forslag om
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et arkiv på Lolland-Falster stemte 1 og resten imod. I mødet deltog kun 8
medlemmer, idet Leth, J. K. Lauridsen og Dahl var fraværende. Hvorle
des man har udlignet modsætningerne fremgår ikke af det bevarede
materiale, men i overensstemmelse med en vedtagelse på udvalgsmøde
den 23. januar 1889 vendte man i udvalgsbetænkningen tilbage til mini
steriets oprindelige forslag om kun 3 stiftsarkiver, dog med den ændring,
at alle jyske arkivalier skulle samles i det ene jyske arkiv48.
Amtsarkiverne kom igen frem i debatten, da sagen gik i landstinget.
Her var redaktøren af „Vejle amts folkeblad“, Thomas Nielsen, tilhænger
af, at der foruden stiftsarkiverne skulle oprettes amtsarkiver med den
opgave at modtage kommunernes arkiver49. Biskop Sthyr ønskede også
antallet af arkiver forøget, nemlig til 7, et for hvert stift, men var ganske
klar over, at det ikke kunne gennemføres på et så sent tidspunkt i for
handlingerne50.
En følge af beslutningen om kun at oprette eet jysk arkiv var en heftig
strid om placeringen af dette ene arkiv. Som næsten altid, når der skal
placeres en statsinstitution i provinsen, begyndte de forskellige byer at
lokke med gratis grunde. Folketingsudvalget modtog tilbud om grunde
fra Viborg, Randers og Vejle51. Disse henvendelser kunne naturligvis
ikke holdes hemmelige, og i december henleder „Aalborg Stiftstidende“
byrådets opmærksomhed på initiativet fra Randers og opfordrer det til
„at gøre regering og rigsdag begribelig, at man heller ikke her vil tage det
så nøje med prisen for den grund, som behøves til det eventuelle arkivs
opførelse“52.
Udvalgets betænkning af 19. februar indstillede enstemmigt Viborg
som sæde for det jyske arkiv. „Viborg“, hed det, „er allerede nu sæde
for overretten og flere andre offentlige institutioner og er nogenlunde
centralt beliggende“53. Kun få dage efter kommenterede „Aarhus Amts
tidende“ udvalgsbetænkningen. Bladet kritiserede, at Århus byråd ikke
også havde tilbudt gratis grund, særlig da arkivet burde placeres i Århus,
„som havde betingelserne for virkelig at være nr. 1 i Jylland“54. Med
denne artikel var striden mellem Århus og Viborg indledt, en strid, som
ganske skød de øvrige jyske byer i baggrunden; artiklen har sikkert også
fremkaldt overvejelser hos medlem af udvalget, dr. Pingel. Han var kø
benhavnsk akademiker, ret ny i politik og valgt i Århus med „Amtsti
dende*^ støtte, men havde tilsyneladende ikke før fornemmet, at i en sag
som denne ville hans valgkreds nære særlige forventninger til ham.
Ved 2. behandling begrundede Falkenstjerne som udvalgets ordfører
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valget af Viborg55. Det afgørende havde været både Viborgs ret centrale
beliggenhed og det, at den tilbudte grund var særlig egnet. Til dette kom
Viborgs historiske betydning, og at byen i forvejen var sæde for over
retten og andre offentlige institutioner, således at Viborg „i fremtiden vil
kunne blive sæde for nogle flere af den slags institutioner, som kunne
gå ud på at ophjælpe Jyllands åndelige liv - noget, som man ganske sik
kert fra dette ting mere og mere vil komme ind på“.
Falkenstjernes begrundelse for valget af Viborg blev først imødegået
af Jens Busk. Denne fandt, at Århus lå langt mere centralt, og at Viborg
havde overretten, kunne han ikke se havde nogen betydning; da proce
duren var skriftlig, ville overretten ikke trække flere folk til byen. Busk
endte med at kalde på V. Pingel, der måtte have forpligtelser over for
sin kreds56. Busk blev imødegået af kultusministeren, for hvem placerin
gen ikke egentlig havde nogen betydning, dog fandt han Viborg mest
„passende“57. Godsejer Lüttichau til Tjele ved Viborg støttede Viborgs
kandidatur ud fra samme synspunkter som Falkenstjerne, og i øvrigt burde
man ikke stræbe mod at samle alt i Århus; Viborg blev endelig også støt
tet af venstremanden M. P. Christiansen fra Ringkøbing58.
Jens Busk stod dog ikke alene. Edvard Brandes beklagede, at forslaget
om at vælge Århus ikke havde været fremme på et tidligere tidspunkt,
men han ville gerne stemme for et ændringsforslag, ville man nemlig
skabe en modvægt mod København, var det nødvendigt at samle så
meget som muligt i den jyske hovedstad, og der var endnu langt, før
Århus havde fået for meget59. V. Pingel tog derefter ordet. Som medlem
af udvalget havde han, da det kun drejede sig om et arkiv, ikke fundet
grund til at bringe Århus i forslag. Nu, hvor man var kommet ind på, at
arkivet skulle være udgangspunkt for den videre udbygning af et åndeligt
centrum, hvortil også hørte et universitet, måtte han imidlertid gå ind for
valget af Århus. Århus lå fuldt så centralt som Viborg, og hvad der var
væsentligt, Århus var i udvikling som storstad, hvilket måtte være afgø
rende for valget af en fremtidig universitetsby. Erfaringerne fra udlandet
lærte, at det var uheldigt at placere universiteter i små byer60. Med den
vending debatten hermed havde taget, var der lagt op til en forudgriben
af den strid om Viborg og Århus, der i så meget prægede den jyske
universitetssag i 1920-erne61.
Ved forslagets 3. behandling forelå der ændringsforslag fra Brandes,
Pingel og J. K. Lauridsen, der foreslog Århus som sæde for arkivet i
stedet for Viborg62. Hovedtalerne var nu Pingel og højremanden, højeste-
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retsassessor C. S. Klein, valgt i Viborg, samt J. K. Lauridsen. Efter at Fal
kenstjerne kort havde gentaget argumenterne for Viborg fulgte Pingels
undertiden meget stemningsprægede indlæg63. Den første del af talen
var en uddybning af synspunkterne fra 2. behandling: Århus lå centralt,
byen var i forvejen forfordelt med offentlige institutioner, og ville på
den anden side være den bedst egnede som universitetsby, men til dette
kom, at Århus lige så fuldt som Viborg havde en historie:
„Ganske vist forsvinder Århus for lange tider, i alt fald for folk, som ikke er
lærde i Danmarks historie, hvad jeg ikke er, vel endog i hele århundreder. Man
ved nok, den er til, men man hører ikke tale om den. Men i selve vor histories
begyndelse nævnes den dog.
Den nævnes i den hellige Ansgars dage, og der står endnu i den et vidnesbyrd
om gamle tider, nemlig den gamle domkirke, og hvis nogen skulle antage, at den
højere undervisningsanstalt, som jeg taler om, skulle få en ganske anderledes
kraftig historisk impuls i Viborg end i Århus, så vil jeg dog bede de herrer om
ved lejlighed, når De kommer til Århus, en hverdag at gå ind i domkirken, hvor
De får lov til at spadsere ganske alene omkring. Så vil jeg, når De har været der,
spørge Dem, om ikke middelalderen har berørt Dem med sin ånde, om ikke de
gamle biskopper og riddere omkring på ligstene og væggene, om ikke de høje
hvælvinger, de opadstræbende piller har givet Dem et vist middelalderligt ind
tryk. Og så vil jeg tillige udhæve dette, at Århus har den fortræffelige beliggenhed
ved det åbne hav, som den kun deler med nogle ganske enkelte små byer, ellers
har den dette for sig selv i modsætning til alle de andre større jyske byer. Den,
der har gået på havnemolen uden for Århus, når der var lidt pålandsvind, og hai
hørt det prægtige skvulp af bølgerne derude, vil forstå, at også dette ene element
af vort kulturliv, denne vuggesang for den danske kultur, lyder i Århus, og den
lyder hverken ved Kolding, Horsens, og navnlig ikke ved Viborg (Berg: Den
dejlige Viborg sø). Det er en mudret sø, som ikke indeholder så mange poetiske
motiver”.

Efter dette tilføjede Pingel med klædelig selvkritik: „Jeg er kommet
lidt bort fra den sag, jeg egentlig skulle tale om, og jeg er den højtærede
formand overordentlig taknemmelig for, at han ikke har standset mig“.
Pingel var dog, sagde han, i virkeligheden midt inde i argumentationen
for det jyske arkivs beliggenhed, fordi denne kunne blive afgørende for
den videre åndelige udvikling i Jylland ved at foregribe det fremtidige
universitets placering.
C. S. Klein formåede ikke i sit defensorat for Viborg at stige til
Pingels højder64. Han foretog først en afvejning af de to byers fremtids
udsigter:
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„Århus har overordentlig mange betingelser for at udvikle sig. Århus er, om jeg
må kalde den således, en lykkelig og rig by. Den har betingelser for at kunne
udvikle en handel og en industri, som meget få steder i landet.
Århus har en beliggenhed, som gør, at man uvilkårlig kommer til at holde af
at være i Århus. Det er ikke blot havets skvulpen, hvortil det ærede medlem hen
tydede, der kan fremkalde denne glæde og opløftende stemning, men dens omgivel
ser på landsiden er ikke mindre tiltalende. I sammenligning med Århus er Viborg
for så vidt en fattig by, men jeg er vis på, at det ikke ved denne lejlighed skal
komme Viborg til skade, at den forholdsvis er fattig lige overfor det rige Århus,
thi man plejer jo ikke her at lade den fattige være stedbarn i sammenligning med
den rige. Men et skal man i alt fald lade Viborg, og det er, at Viborg by har den
interessanteste historie, som nogen by har i Danmark".

Efter dette gav Klein en oversigt over Viborgs udvikling fra oldtiden
til vore dage. Det var en udvikling, der havde gjort Viborg til en centralt
beliggende stad også i jernbanernes tid, ligesom den i nutiden havde givet
byen institutioner som overretten, kreditforeningen og sindssygehospitalet,
der gav de bedste betingelser for et åndeligt liv med det litterært uddan
nede personale, der var knyttet til institutionerne. Og selv om han ikke
var nogen ynder af tanken om et jysk universitet, så mente han dog, at
det i givet fald burde være i Viborg.
J. K. Lauridsen ønskede efter disse indlæg at bringe debatten ind i mere
livsnære baner:
„Ganske vist har jeg med fornøjelse hørt både det ærede medlem fra Århus
(Pingel) og det ærede medlem for Viborg amts anden valgkreds (Klein), at det
land Jylland har en ganske overordentlig mængde store og smukke byer. Jeg tror,
at det ærede medlem for Viborg kaldte sin by for Jyllands Athen; fra det ærede
medlem her ved min side (Pingel), hørte vi jo også, at Århus var en ganske over
ordentlig storartet by, og det skulle ikke undre mig, om jeg engang i en meget
nær fremtid hørte Skanderborg blive kaldt for Jyllands Chikago eller Herning for
Jyllands Philadelfia. Jeg nærer ikke desto mindre, trods alt det smukke, der er
sagt, den opfattelse, at skal der blive nogen som helst mening i det at skabe noget
ud af den jyske bevægelse, i at lægge dannelsesanstalter i Jylland, overhovedet i
at søge at koncentrere det åndelige liv i Jylland, må det koncentreres på eet
sted 65."

J. K. Lauridsen udviklede videre, hvordan han kunne tænke sig andre
kulturinstitutioner knyttede til et sådant jysk midtpunkt. Han gjorde sig
her navnlig til talsmand for oprettelsen af et stort statsbibliotek. Placerin
gen af disse institutioner var imidlertid ikke ligegyldig:
„Når der spørges om, hvilken by der er bedst, så vil jeg nødig sige noget mod
det mageløse Viborg og dets fortid, men jeg vil her anvende et billede, som det
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ærede medlem for Århus anden valgkreds stærkt drog frem, nemlig historien om
Joseph. Jeg vil imidlertid ikke tage hans brødre frem, men nogle andre, som også
spillede en stor rolle i historien om Joseph, nemlig Potiphar og hans hustru. Ja, jeg
vil på ingen måde bringe Potiphars hustru i forbindelse med Viborg; thi jeg anser
Viborg for en fuldstændig dydig, pæn og hæderlig by, men jeg vil dog sige, at
Viborg er en bed åget by og en ældre dame, som naturligvis har sine charmer og
sine tilbedere, men når talen er om at gøre noget ud af en ny bevægelse, så kan det
ikke nytte, at man, om jeg så må sige, indlader sig med en dame af den alder. Jeg
betragter i denne forbindelse - fraset enhver sammenligning med hensyn til dyd og
hæderlighed - Viborg som nærmest havende noget ved sig i retning af Potiphars
hustru. Hvis man vil skabe fremtidige jyske institutioner, skabe landbrugsskoler og
et større jysk bibliotek, så kan man ikke på nogen måde give sig til at lægge disse
ting i Viborg eller i Viborgs umiddelbare nærhed, og det forekommer mig da, at
det, når man dog ikke med denne dame vil indgå ægteskab, altså et varigt og fast
forhold, så er det forkert at lægge et sådant barn i hendes arme, som et sådant
arkiv ville blive. Skal der komme noget ud af den jyske åndelige bevægelse, så
forekommer det mig unægtelig, at Århus uden sammenligning er den bedste by;
det er den jyske by, som ikke alene vil holde sin størrelse, men endog stadig være
i fremgang".

Bortset fraTauber gav ikke andre tilslutning til valget af Århus. Venstre
manden, seminarieforstander Jeppe Tang talte for Viborg, også kultusmi
nisteren fandt, at denne var den „bekvemmeste“66. Ved afstemningen
gik kun 13 ind for Århus, medens 51 stemte for Viborg, højre og hoved
parten af venstre. I Århus kritiserede venstrebladet „Aarhus Amtstidende",
at venstre ikke støttede Pingel; han „stod“ i en vanskelig kreds og kunne
nok have brug for den støtte i den, som det ville have været, om han
havde skaffet byen et arkiv67.
Landstinget ændrede ikke folketingets afgørelse. Venstremanden A. Dam
(jfr. ovenfor s. 102) talte for Århus ud fra de samme synspunkter som
Pingel, ligesom Århus også fik støtte fra „naboen“, grev Frijs til Frijsen
borg, medens kultusminister Scavenius nu udtalte, at han i det hele taget
ikke havde sympati for at skabe en modvægt mod København68. Højre
manden, oberst Otto Blom, kom i landstinget med et indlæg, der var
præget af hans praktiske erfaringer som historisk forfatter, da han sagde:
„De folk, som ville søge et provinsarkiv og arbejde der, er ikke folk, som kom
mer tilfældigvis i andre ærinder til denne by. De kommer ikke for at søge lån i en
kreditkasse, for at betale renter eller for at henvende sig til en eller anden institu
tion. De folk, som ville søge til dette arkiv, er folk, som alene rejser til byen for
at arbejde i arkivet. At arbejde i et sådant arkiv er ikke noget, man gør tilfældigvis
efter en pludselig indskydelse; dertil er det et alfor surt og møjsommeligt arbejde
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at sidde og rage i de gamle papirer. Jeg tror derfor, at de, som virkelig ville arbejde
i et provinsarkiv i Nørrejylland, ville rejse til Viborg, når det findes der, og til
Århus, hvis det findes der, og andre ville alligevel ikke komme" 69.

Bloms synspunkt havde allerede fundet udtryk hos A. Dam. Under hans
indlæg til fordel for Århus, havde han bemærket, at han for øvrigt ikke
mente, at kreditforeningen og overretten talte til fordel for Viborg: „thi
de folk, som rejser af hensyn til processer og lån, er hede i hovedet og
har ikke tid til at tænke på arkivet“ 70.
De nye arkivers oprettelse og placering havde således ført debatten ind
på adskillige almene problemer, det samme blev også tilfældet, da man
behandlede arkivembedsmændenes lønforhold. Under forslagets 1. behand
ling nåede man ikke frem til drøftelse af lønningerne; men de betydelige
krav, der stilledes til arkivembedsmændenes arbejdsindsats blev under
streget både af Theodor Leth og Falkenstjerne. Leth omtalte først den
belastning, som de gamle arkivlokaler på Slotsholmen var for personalet.
Vinterkulden gjorde „disse masser af papir“ til isblokke, der ikke nåede
at blive opvarmede om sommeren, og personalet var da nødt til „at
anlægge varmt vintertøj også om sommeren, og når de så færdedes fra
disse iskolde lokaler og op i kontoret, hvad de mange gange må gøre
oftere på samme dag, så medfører denne temperaturveksling en stor
fare for arkivembedsmændenes helbred“. Leth, der kendte forholdene i
Gehejmearkivet fra egne studier, fremhævede også personalets hukom
melse, orienterings- og divinationsevne, „jeg kan gerne sige snille“, og
han mente, at man ikke „grumme let“ ville finde egnede embedsmænd71.
Falkenstjerne formulerede i fortsættelse af Leth kravet om - og det er det
krav som stadig stilles -, at embedsmændene skulle forene praktisk sinde
lag og ordenssans med evner for videnskabeligt arbejde; senere fandt
Falkenstjerne grund til at nævne, at der var enighed om, at man gennem
finanslovsunderstøttelser burde sikre arkivpersonalet nogenlunde frihed til
videnskabelig syssel72.
Netop muligheden for at yde finanslovsunderstøttelse øvede sin ind
flydelse under lønningsdrøftelserne. I udvalget forlod man ganske for
slagets sammenkæden af arkivembedsmænd og ministerialembedsmænd.
Falkenstjerne fandt den helt urimelig, arkiverne var bestemt for viden
skabeligt arbejde, „og så vidt jeg ved, hører videnskabelige sysler just ikke
til de ting, der ganske særlig trives i ministeriernes departementer“73.
Udvalget foreslog derfor en særlig lønningsskala knyttet til loven, men
delte sig her i et flertal og et mindretal (S. Jørgensen, J.K.Lauridsen og
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Rasmus Nielsen)74. Udvalgets forslag sammenlignet med lovforslagets
bestemmelser fremgår af hosstående tabel, tallene i parenteserne angiver
antal tjenestemænd i lønklassen. Det bør tilføjes, at der ikke som i dag
yderligere var knyttet forskellige tillæg til de anførte lønninger.
Lønklasser

Lovforslaget

Rigsarkivaren (i) .............................
Arkivarer (2) .....................................
Arkivsekr. og provinsarkivarer (7)

5.2OO-6.8OO1
3.2OO-4.8OO
1.600-2.800

Udvalgsflertal

Udvalgs
mindretal

4.8OO-6.OOO
3.2OO-4.4OO
2.OOO-2.9OO | I.8OO-3.OOO2

1 Gehejmearkivarens løn var 4.432 stigende til 6.432.
2 Provinsarkivarerne desuden fribolig efter alle tre forslag.

Udvalgets ændringsforslag er navnlig karakteriseret ved en betydelig
reduktion af rigsarkivarens løn og af en ikke mindre forbedring af laveste
embedstrins lønforhold; assistenterne - tidens begyndelsesstilling - blev
aflønnet af medhjælpssummen og indgik derfor ikke i lønklasserne; ved
hovedarkivet var der i 1889 7 assistenter, medens der til hvert af provins
arkiverne blev knyttet 1 assistent, efter som arkivbygningerne blev fær
dige75.
Under behandlingen i tinget var det især Rasmus Nielsen og Pingel,
der beskæftigede sig med lønforholdene. I Rasmus Nielsens ord klang
gamle bondevennetoner76. Han fandt, at embedslønningerne var for høje
både i almindelighed og i det foreliggende forslag, man måtte spørge,
hvad arbejdet kastede af sig. Han fandt navnlig grund til at ofre mere på
„folkehøjskoler, handels- og industriskoler o. s. v. . . . Med andre ord,
man skal hjælpe til at forøge omsætningen og produktionen i alle lag af
befolkningen“. Efter Rasmus Nielsens opfattelse var det en sund tanke,
Falkenstjerne havde antydet, da han talte om finanslovsunderstøttelser;
i kraft af at man kunne give særlig fortjente embedsmænd en sådan
understøttelse, kunne man også nedsætte lønningerne. Over for Rasmus
Nielsen indvendte Pingel, at man ikke måtte sammenligne bøndernes
pengebehov med embedsmændenes, de sidste havde jo ikke samme adgang
til selvforsyning med naturalier som landbrugerne. Man måtte heller ikke
ved lønfastsættelser skele til ens egne omstændigheder. Han troede ikke,
at Rasmus Nielsen lod sig drive af nid og misundelse, „men jeg er lidt
bange for, at der dog er en bevægelse oppe, hver gang der er tale om
lønninger, en bevægelse som jeg ikke kan sympatisere med, og som går
i en retning, som måske hænger sammen med de mest smålige og lurvede
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instinkter, som findes i vort folk. Lad os demokrater ikke give efter for
den slags instinkter og den slags tendenser, og lad os ikke give os til at
slikke det danske folk og særlig ikke til at slikke det et mindre rent
sted“77.
Kultusminister Scavenius beklagede meget stærkt de foreslåede løn
nedsættelser. Han mente fortsat, at de af ham foreslåede lønninger ikke
var for høje, og selv om arbejdet ikke var af samme karakter som i mini
steriet, så ville arkivernes embedsmænd dog sikkert få mere at bestille end
ministeriernes. Navnlig fandt han det beklageligt, at rigsarkivaren med
det overordentlige arbejde og ansvar skulle lønnes ringere end en departe
mentschef78. Også Falkenstjerne rykkede ud til forsvar for rigsarkivarens
løn, dog ikke for en løn som departementschef, men han ville, når mindre
tallet havde hævdet, at 5-7 arbejderfamilier kunne leve af rigsarkivarens
løn, gøre opmærksom på, at der var mange handlende og industridrivende,
„som ikke engang kunne vejes op med 10 rigsarkivarer“79.
Afstemningen om lønningerne fulgte udvalgsflertallet. Mindretallet
vandt kun 8 stemmer for sit forslag80. Princippet med finanslovsunder
støttelser trådte straks ud i livet, idet A. D. Jørgensen, som han skriver til
rigsarkivar Birkeland i Kristiania, „sattes ind på den videnskabelige konto
med 1.000 kr. årlig81.
Heldigere end med lønningerne var ministeren med navnet på de nye
lokalarkiver. Det oprindelige navn „stiftsarkiver“ erstattede udvalget med
„kredsarkiver“ - det sædvanlige navn på lokalarkiver i flere tyske stater.
Man overvejede også i udvalget navnet „provinsarkiver“, men afviste det,
fordi „provins“ ikke havde hjemmel i dansk lovsprog. Ministeren fore
slog imidlertid, at man ved 3. behandling påny skulle ændre navnet,
og netop til provinsarkiver, idet „kreds“ var en germanisme. Dette blev
tiltrådt af folketinget, og, som Falkenstjerne forklarede, man var nu til
med blevet opmærksom på, at ordet „provins“ netop blev brugt i selve
junigrundloven82. Seminarieforstander Jeppe Tang var i øvrigt med sit for
slag „landskabsarkiver“ nær det navn, som provinsarkiverne fik i 190783.
Med disse filologiske betragtninger havde rigsdagen behandlet alle sider
af den kun fem paragraffer store lov; bortset fra enkelte skoser til mini
steren om det uheldige i Rigsarkivets placering i en befæstet by var tidens
storpolitiske strid gået uden om debatten84.

Provinsarkiverne var vel den eneste egentlige nyskabelse i loven af
1889, men også for hovedarkivet fik de fastlagte rammer en væsentlig
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betydning for den fremtidige udvikling. I mangt og meget var det et held
for dansk arkivvæsen, at loven blev forberedt og ført ud i livet af en
nyskabende ånd som den, der kendetegnede administratoren og viden
skabsmanden A. D. Jørgensen. Lovens principper er endnu i dag de
bærende, og de forventninger, som rigsdagen gav udtryk for i 1888-89,
er til rigelighed indfriet. Rigsdagsforhandlingerne var præget af dyb
interesse og forståelse for at sikre fortidens skriftlige minder og deres
frugtbargørelse, og er derved et vidnesbyrd om, hvor nær mændene uden
for faget er knyttede til historien. Debatten, som den udviklede sig, med
betragtninger over centralisation og decentralisation, over landets almin
delige kulturpolitik og over embedsmændenes forhold er samtidig et vid
nesbyrd om, hvordan arkiverne ikke alene er magasiner for fortiden, men
også virker i det nutidige liv, i administration og videnskab85.

NOTER
1 Stormagtshærenes arkivgrupper: Bl. a. Niels Hj. Holmberg i „Donum Boethianum". Stockholm 1950. S. 150 ff. - Holstein: Norman Rich & M. H. Fischer:
The Holstein Papers. Vol. 1. Cambridge 1955. S. XXI f. 2 Archivmitteilungen
Nr. 1, 1951. S. 3-7. 3 „Archivarbeit und Geschichtsforschung“. Berlin 1952.
S. 9-23. 4 Archivmitteilungen nr. 1. 1951. S. 1-2. 5 „Archivarbeit und Geschichts
forschung“, s. 54. 6 Fransk arkivvæsen under revolutionen, se Adolf Brenneke:
Archivkunde. Leipzig 1953. S. 179 ff. 7 Når ikke andet anføres, bygger det føl
gende rids af tiden 1848-82 på A. D. Jørgensen: Udsigt over de danske rigsarki
vers historie. 1884. S. 123 ff. 8 Axel Linvald: Dansk arkivvæsen. 1933. S. 27.
9 Skr. af 11. febr. 1888 i Cult.min. 3. expct. j. nr. 131/88, jfr. A. D. Jørgensen:
En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab. 1901. S. 148 ff. 10 Rigs
dagstid. 1871-72, tillæg B, sp. 1091 f. 11 Rigsdagstid. 1888-89, tillæg A, sp.
1813-1828. 12 Koncept i Cult.min. 3. excpt. j. nr. 131/88. 13 Brev af 6. august
1888. 14 Rigsdagstid. 1888-89, folketinget, sp. 385. 15 Det drejede sig om venstre
manden, borgmester Philip Dam og højremændene bureauchef Marius Gad, borg
mester og byfoged H. C. Holck, amtsforvalter Chr. Jagd, højesteretsass. C. S. Klein,
amtmand Ludvig Brockenhuus-Schack og overretsass. Florian Larsen. 16 Protokol
for udvalget ang. „Forslag til lov om oprettelse af et rigsarkiv...” i Folketingets
arkiv: Bilag til aktstykker vedr. Rigsarkivet. Bilag II. 1888-89. Betænkningen i
Rigsdagstid. 1888-89, tillæg B, sp. 811-826. 17 Harald Jørgensen (ed.): A. D.
Jørgensens breve. 1939. S. 233. 18 Rigsdagstid., folketinget 1888-89, sp. 381.
19 Troels G. Jørgensen: I Justitias tjeneste. 1954. S. 19 f., jfr. „A. D. Jørgensens
breve“, s. 372, brev af 28. januar 1895 til Falkenstjerne. 20 C. F. Bricka’s forord,
dat. juni 1899, i udgavens 2. hæfte. 21 Sp. 361; spaltehenvisningerne her og i føl
gende noter henviser til Rigsdagstid., folketinget, 1888-89, når ikke andet anføres.
22 Sp. 358 f. 23 Sp. 359 f. 24 Sp. 360. 25 Sp. 362. 26 Rigsdagstid. 1888-89, tillæg B,
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sp. 815 f. 27 Sp. 4740. 28 Sp. 4743. 29 Sp. 5516 f. 30 Rigsdagstid. 1888-89, lands
tinget, sp. 1204. 31 Sp. 368 f. 32 Sp. 369. 33 Sp. 356. 34 Leth: sp. 367; Scavenius:
sp. 373- 35 Sp. 362 f. 36 Rigsdagstid. 1888-89, tillæg B, sp. 815. 37 Sp. 5516.
38 Tauber: sp. 5523, Dam: landstinget, sp. 1197. 39 Sp. 4761; „Politiken", 21.
januar 1889, „Nogle bemærkninger til lovforslaget om oprettelse af et rigsarkiv",
signeret K-d-. 40 Sp. 360 f. 41 Bergs indlæg: sp. 371-73. 42 Sp. 374. 43 Sp. 377.
44 Sp. 380. 45 Skrivelsen fra udvalget i Cult.min. 3. expct. j. nr. 131/1888. 46 A. D.
Jørgensens skr. i journalsagen anf. i note 45; ministeriets skrivelse af 6. dec., men
udateret, i Folketingets arkiv. Bilag til aktstykker vedrørende Rigsarkivet. Bilag I.
47 Om Pingel, Leth og Brandes, se ovenfor s. 100, 101 og 102. Om Falken
stjerne og Lauridsen se for begge s. 102. Om Rasmus Nielsen: sp. 4752.
48 Rigsdagstid. 1888-89, tillæg B, sp. 816. 49 Rigsdagstid. 1888-89, landstinget,
sp. 1201. 50 Samme sted, sp. 1205. 51 Udvalgsprotokollen under 6. december og
23. januar samt Rigsdagstid. 1888-89, tillæg B, sp. 817. Tilbudet fra Viborg by:
skr. af 10. dec. i Cult.min. 3. expct. j. nr. 131/1888. - Fra byrådet i Nykøbing F.
fremkom 7. okt. 1890, mere end et år efter lovens vedtagelse, forslag om oprettelse
af et filialarkiv, hvortil man tilbød en fri grund, men man fandt det for sent at
ændre planerne, se „Meddelelser om Rigsarkivet for 1889-91". 1892. S. 58.
52 „Aalborg Stiftstidende" 20. dec. 1888, hvori også fremhæves Ålborgs centrale
beliggenhed. Artiklen refereret i „Aarhus Folkeblad" og „Politiken", begge 2. ja
nuar 1889. Arkivloven gav i øvrigt kun i ringe grad anledning til kommentarer i
dagspressen; for den tid, hvor den var til debat, er gennemgået følgende dagblade:
Aarhus Amtstid., Aarhuus Stiftstid., Demokraten, Jyllands-Posten, Viborg Stifts
Folkeblad, Viborg Stiftstid., Hjørring Amtstid., Vendsyssel Tid., Randers Amtsavis,
Vejle Amts Avis, Vejle Amts Folkeblad, Fyens Stiftstid., Fyns Tid., Avisen, Nationaltid.
og Politiken. I „Avisen" for 27. marts og i „Viborg Stiftstid." for 29.marts er optaget
et indlæg for Viborg, „Viborg Stifts Folkeblad" for 16. marts bragte en ledende
artikel også til fordel for Viborg, medens „Aarhus Amtstidende" skrev for Århus
den 6. marts, ellers er der ikke fundet kommentarer, bortset fra de andet steds i
afhandlingen omtalte. Selve rigsdagsdebatten refereredes indgående i samtlige
nævnte blade. 53 Rigsdagstid. 1888-89, tillæg B, sp. 817. 54 „Aarhus Amtstidende"
25. februar 1889. 55 Sp. 4742 f. 56 Sp. 4749 f. 57 Sp. 4758. 58 Luttichau: sp.
4760 f.; Christiansen: sp. 4769. 59 Sp. 4761 f. 60 Sp. 4762 f. 61 Andreas Blinkenberg: Aarhus Universitet 1928-53. (Acta Jutlandica XXV). 1953. S. 12 ff. Netop
landsarkivet blev brugt som et af argumenterne for at vælge Viborg som universi
tetsby, „Betænkning afgivet af udvalget om oprettelse af et universitet i Jylland".
1925. S. 47 og 163. 62 Sp. 5506. 63 Falkenstjerne: sp. 5507; Pingel: sp. 5509 ff.
G4 Sp. 5517 ff. 65 J. K. Lauridsens tale: sp. 5526 ff. 66 Tauber: sp. 5523, Tang:
sp. 5530» Scavenius: sp. 5525. 67 „Aarhus Amtstidende", 20. marts 1889. 68 Dam:
Rigsdagstid., landstinget, sp. 1194 f., Frijs: s. st., sp. 1198, Scavenius: s. st., sp.
1207. 69 S. st., sp. 1198 f. 70 S. st., sp. 1196. 71 Sp. 355 f. og sp. 367. 72 Sp. 362
og sp. 4744. - Falkenstjerne bad også ministeren ved besættelse af arkivembederne
have andre end akademikere for øje, når blot dygtigheden var til stede (sp. 365),
hvortil Scavenius replicerede, at der ikke var nogen hindring for ansættelse af ikkeakademikere, kongen og ministeriet stod frit i så henseende (sp. 376). I realiteten
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blev ansættelse i Rigsarkivets „embedsklasser" forbeholdt akademikere. Siden 1889
er der foretaget 67 nyansættelser. Kun fire nyansatte og ingen siden 1923 har ikke
haft magisterkonferens eller embedseksamen (cand. phil. et exam. jur. Jespersen,
oberstløjtnant Hirsch, cand. phil. Bobé og registrator P. B. Grandjean, en femte Eiler Nystrøm - havde heller ikke embedseksamen, men var dr. phil ved ansæt
telsen). I 1892 underkendte ministeriet A. D. Jørgensens indstilling om udnævnelse
af en ikke-akademiker til assistent i Odense, „A. D. Jørgensens breve", s. 465.
73 Sp. 4743. 74 Rigsdagstid. 1888-89, tillæg B, sp. 818 f., lovforslagets lønsatser,
tillæg A, sp. 1827. 75 Harald Jørgensen: Rigsarkivets tjenestemænd 1889-1953.
1954. S. 9. 76 Rasmus Nielsen om lønningerne sp. 4753 f. 77 Sp. 4764 f. 78 Sp.
4758 f. 79 Sp. 4768. 80 Sp. 4771 f. 81 Brev af 6. april 1889, side 244 i „A. D.
Jørgensens breve"; jfr. Nationaltidende 8. marts 1889. 82 Sp.ne 4770, 5505, 5525.
Koncept af 12. marts 1889 til skr. fra ministeren til udvalget (Cult. min. 3. expct.
j. nr. 131/88). 83 Sp. 5530. 84 Fæstningen og Rigsarkivet: sp. 357, 370 og 375.
85 Efter 1889 har rigsdagen - bortset fra de årlige finans- og normeringslove beskæftiget sig med Rigsarkivet i forbindelse med nye lønningslove i 1907 og 1914,
fra 1919 indgik Rigsarkivets lønninger i tjenestemandslovene; loven af 27. maj
1908 ordnede hovedarkivets bygningsforhold, og loven af 28. april 1931 oprettede
landsarkivet i Åbenrå. - Under finanslovsdebatten i oktober 1900 blev kravet om
et arkiv i Århus påny rejst. Baggrunden var overvejelser om en udvidelse af arkiv
bygningen i Viborg, hvorunder rigsarkivaren havde nævnt som en anden mulighed
at udskille en del af arkivalierne for at lade dem indgå i et nyt arkiv i Arhus.
Folketingsmand Høegh-Guldberg fra Århus benyttede da lejligheden til „i forbi
gående" at rejse forslag om et særskilt arkiv for Århus omfattende Århus stift;
forslaget blev i øvrigt imødegået af folketingsmand Jacob Scavenius, den tidligere
kultusminister. „Meddelelser om Rigsarkivet for 1898-1900". 1901. S. 43-49 og
Rigsdagstid. 1900-01, folketinget, sp. 203 f. og 419.

DE DANSK-TYSKE FORBINDELSER
GENNEM DE SIDSTE 15 0 ÅR
Af Troels Pink

Ved det tysk-nordiske stævne i Lübeck i 1954, de såkaldte „Nordiske
dage”, behandledes som et fælles emne de tysk-nordiske forbindelsers
historie. Professor Højer, Stockholm, holdt et indledningsforedrag,
hvori han trak de store linier op for det tysk-nordiske forhold, og
selv om han ganske naturligt især beskæftigede sig den den tysk
svenske forbindelse, antydede han også visse hovedpunkter i det tysk
danske forhold. De øvrige diskussionsindledere, hvoriblandt jeg, fik
kun en begrænset tid. Det gjorde det nødvendigt kun at fremhæve en
bestemt side af det tysk-danske forhold. Professor Højer havde i sit
foredrag fremhævet, at små nationer nødvendigvis må modtage im
pulser fra de større, men at det var en vigtig forudsætning at undgå
en ensidig afhængighed af een større nation og af een kultur. Ved
dette punkt søgte jeg tilknytning for det her meddelte foredrag.

I løbet af sin historie har Danmark modtaget impulser fra alle store
kulturer. Der bestod imidlertid for 150-200 år siden en vis fare for, at
Danmark skulle komme i et for ensidigt kulturelt afhængighedsforhold
til Tyskland; den nationale danske kultur var nok fast forankret gennem
Holbergs store vestligt påvirkede, men selvstændige indsats, men det kul
turelle forhold til Tyskland var alligevel et problem. Det gjaldt særlig i
den tid, hvor tyskfødte statsmænd sad inde med talrige høje embedsstillin
ger, som for eksempel Bernstorfferne. Den store linie i det tysk-danske
forhold har indtil nu været overvindelsen af denne ensidighed og desuden
klaringen af de politiske mellemværender omkring Slesvig og Holsten
såvidt, at der i dag består en mulighed for at udvikle de tysk-danske for
bindelser som et led i det almene europæiske samkvem på et grundlag af
gensidig agtelse og ligeberettigelse. Hvorledes er nu forudsætningerne
herfor blevet skabt? Der har været en lang vej at gå. Det særegne ved den
nyere danske kultur efter ca. 1800 består i, at den vel har udviklet sig
under tysk indflydelse, men at den i lige høj grad er præget af at være
blevet til under et opgør med denne tyske indflydelse.
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Brydningen mellem påvirkning af tysk kultur og afstandtagen fra det
tyske kulturliv er et fremtrædende træk i Danmarks litterære udvikling i
de første årtier af det 19. århundrede. Denne proces minder på mange
måder om den brydning man oplevede tidligere i Tyskland i forholdet
til den franske kultur. Må jeg her indskyde, at Bernstorfferne f. eks. var
så „tyske“ at de skrev på fransk til hinanden. I denne brydningstid var
der egentlig ikke tale om en kulturel udveksling mellem dansk og tysk.
Der foregik ingen kulturel påvirkning fra Danmark sydpå. Når der skulle
tages stilling til forholdet mellem dansk og tysk kultur var det et ensidigt
dansk anliggende. Alene sprogforholdene måtte lette påvirkningen nordpå
og vanskeliggøre en egentlig udveksling af kulturværdier. Alle dannede
i Danmark beherskede dengang tysk sprog, som nu det engelske, men
omvendt var, ganske naturligt, som det endnu i dag er naturligt, kend
skabet til det danske sprog meget ringe i Tyskland. De tysksindede sles
vigere og holstenere, der måske i første del af det 19. århundrede kunne
have været formidlere ved at oplyse om danske forhold, så almindeligvis
ingen opgave heri, fordi det for dem alene kom an på at komme løs fra
den politiske forbindelse med Danmark, og de var yderligt kritisk ind
stillede over for danske samfundsforhold. En holstensk avis skrev således
i 1844, at den eneste dåd, hvorved danskerne har gjort sig fortjent af
verdensudviklingen var ved at opfinde rødgrøden.
Der herskede i Tyskland syd for Elben ejendommelige forestillinger om
tilstandene i Danmark, man betragtede, egentlig velvilligt overlegent, lan
det som en tysk kulturprovins, og når den slags forestillinger fremkom på
tryk, blev de flittigt gengivet i Danmark, hvor de irriterede og var med
til at fremkalde en selvhævdelsestrang. Det var målt med hvad der frem
kom på tryk i Tyskland kun en ringe brøkdel, og uden større betydning
for den tyske offentlighed, men når disse citater blev samlet i den danske
presse var virkningen betydelig. Et par eksempler fra tiden o. 1840 vil
være nok til at vise at virkningen i Danmark må have været temmelig
ophidsende.
Der fandtes dengang i Tyskland en avis med det smukke navn: „Zeitung
fiir die elegante Welt“. I september 1839 kunne man her læse en artikel,
hvori det bl. a. hed, at danskerne måtte vænne sig til den tanke, at det
efter kortere eller længere tids forløb ville være forbi med deres sprog,
hvis de ikke byggede beskyttelsesdiger mod det tyske søstersprogs uimod
ståelige fremtrængen; men alle sådanne afværgeforsøg ville dog sikkert
være forgæves. Som en rivende strøm ville den tyske sprogflod sandsyn-
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ligvis oversvømme enhver dæmning og gennnembryde enhver vold, og
selvom der også skulle gå 50 eller 100 år, så synes det dog at være en
afgjort sag for forfatteren, at den tyske sprogfane med tiden vil vaje sejr
rigt ved Øresund og Skagerak, og at det vil være slut med det danske
sprogs tilværelse.
Denne tyske sprogerobring vil blive fredelig, mente han, og sejren vil
ikke så meget skyldes det tyske sprogs større indre værd, men derimod
den tyske litteraturs store betydning og dens større rigdom. „Det er den
vældige overvægt, som det virksomme åndelige liv hos 40 millioner til
grænsende mennesker nødvendigvis må udøve på een million“, således
sammenfatter han sin opfattelse.1
Der findes mange lignende bedømmelser fra tysk side over Danmark;
for blot at nævne endnu et eksempel, et citat fra bladet „Morgenblatt flir
gebildete Leser“ fra året 1842: „Den danske nationalitet har allerede
overlevet sig selv; den ligner en gammel skælvende olding, som næsten
har glemt sine gode år.“ 2
Ikke blot på det kulturelle område tænkte man således, men også på
det politiske. Den senere generalfeldmarskal v. Moltke er sandsynligvis
forfatteren til en artikel i Augsburger Allgemeine Zeitung fra året 1841,
hvori han skriver om den militære og politiske forbindelse mellem Tysk
land og Danmark. Når Tyskland bliver en sømagt, vil Danmark næsten
naturnødvendigt blive draget ind i det tyske system, mener han. „Fordi
det næsten er utænkeligt, at et land som Danmark skulle kunne modstå
tiltrækningskraften fra et statsforbund, der efterhånden vil omfatte over
40 mili. mennesker af en homogen folkestamme“.
Disse betragtninger er egentlig velvilligt mente. Artiklens forfatter
finder, at det ville være i Danmarks egentligste interesse, at slutte sig nær
til Tyskland. I Danmark ville man derimod dengang, så lidt som senere,
anerkende naturloven om de mange millioners tiltrækningskraft. Kulturelt
havde Damark allerede da forlængst udviklet sig selvstændigt. Netop
i tiden o. 1840 oplevede landet en kulturel blomstring som aldrig før.
Folk som filosoffen Søren Klerkegaard, digteren H. C. Andersen, billed
huggeren Bertel Thorvaldsen, digteren, salmisten og folkeopdrageren
Grundtvig kunne o. 1840 træffe hinanden på Københavns gader. Disse
personligheder var dengang - med undtagelse af Thorvaldsen, der iøvrigt
ofte blev opfattet som tysk - kun lidet kendt i udlandet, men de gav
deres landsmænd en følelse af, at det danske sprog ikke var døende, at
man ikke uden videre kunne sammenligne den danske nation med en
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olding, og udviklingen i det nordlige Slesvig måtte i 1840’erne forstærke
dette indtryk. Man vidste i Tyskland meget lidt om disse ting, og det kan
ikke undre nogen. Tyskland lå og ligger midt i Europa med forbindelse til
en mængde folk og kulturer. For Tyskland var og er Danmark en lille
sag. For Danmark har forholdet til Tyskland altid været et stort problem
og vil vedblive at være det. I årene fra 1848 til 64 var dog de tysk-danske
modsætninger om hertugdømmerne Slesvig og Holsten også af største be
tydning for Tyskland, fordi dette spørgsmål var så nær knyttet til de tyske
enhedsbestræbelser.
På den baggrund, jeg har tegnet i det foregående, var Danmarks ener
giske holdning i kampen om Slesvig 1848-50 en stor overraskelse for den
tyske offentlighed, og den første kamps forholdsvis heldige forløb bidrog,
trods al uvilje i Tyskland imod Dannmark, til at ændre vurderingen; men
følelserne var på begge sider så fjendtlige som aldrig før. Atmosfæren
for en forståelse manglede fuldstændig.
Jeg vil her gerne nævne et tysk eksempel - der findes også i hobevis
af danske - til at betegne den stemning, der rådede. Eksemplet indeholder
også en lille anekdote fra Frederik d. stores tid, og stammer fra et brev
fra en højtstående tysk embedsmand, en tid borggreve på Marienburg,
Theodor v. Schön, til historikeren Joh. Gustav Droysen. Det blev skrevet
i januar 1851, da den slesvig-holstenske hær blev afvæbnet af Preussen
og Østrig. Citatet lyder:
„Frederik d. store stillede en gang i et af sine åndfulde små selskaber
spørgsmålet om, hvilket folk, der var det største på jorden. Man nævnede
grækerne, romerne, goterne o. s. v. Kongen rystede hver gang på hovedet,
og da man så bad ham om at sige folkets navn, nævnede han danskerne.
For: så langt tilbage man vidste noget om dem, havde de altid været slet
regeret, men - de var dog et folk“. - Heri ligger der, hvis jeg må ud
trykke det således, en noget betinget anerkendelse, men dog altid en
anerkendelse.
Hr. v. Schön fortsætter så for egen regning: „Som man kan vænne
sig til stanken i et værelse, så man ikke mere mærker den, således synes
den slette regering at være gået over i Danmarks væsen, så ting, som intet
andet folk ville finde sig i, forekommer det danske folk naturlige og ikke
upassende.
I Danmark kommer nu til dags yderligere hertil, at der dog i det van
vittige, vilde, forrykte, ja måske moralsk afskyelige Københavner-Kasinoregimente, fremhersker to ideer: staten og tapperheden, samt at himlen,

De dansk-tyske forbindelser gennem de sidste iyo dr

119

når den ser sine yndlingsbørn blive gået for nær, tilgiver en mængde
vanartethed ... ."
Hr. v. Schön siger så videre: „Man kunne stille det spørgsmål, om ikke
Holsten gennem sammensmeltning med Danmark kunne have den opgave
at bringe moral og intelligens til København og derved give de ideer,
der er fremherskende i det danske folk, fundament og varig styrke?"3
Fjendtlighederne kommer her klart for dagen, og alligevel er anerken
delsen mindre betinget end den, som „der alte Fritz" gav. Sådanne citater
må selvfølgelig ikke tages alt for massivt - her er de kun bragt for at
vise, at atmosfæren i årene mellem 1848 og 1864 var så dårlig som vel
tænkeligt.
Efter at Danmark i året 1864 blev tvunget til at opgive forbindelsen
med hertugdømmerne, og dermed måtte opgive de danske nordslesvigere,
hvorved en del af det danske folk kom under fremmedherredømme,
smertede dette sår uophørligt, årti efter årti. Det lille Danmark var fra
nu af uden større betydning for Tyskland. For Danmark betød det imid
lertid noget væsentligt, at den politiske forbindelse med Tyskland, som
fremgik af Holstens fortvivlede dobbeltstilling, - på een gang en del af
det danske monarki og det tyske forbund, - nu hørte op. Det danske
statsvæsen kunne nu hvad de indre forhold angik udvikle sig frit.
I forholdet til Tyskland som nabo herskede bitre og fjendtlige følelser
og man levede i stadig angst for, at Bismarcks Preussen - og senere det
nygrundede tyske rige - før eller siden ganske ville sluge Danmark. En
fornuftsbetragtning sagde imidlertid, at den eneste mulige danske politik
over for Tyskland måtte gå ud på at nå et tåleligt forhold til den store
nabo. Når man nu bagefter ser på akterne, kan man konstatere, at Tysk
land dengang ikke havde det mål at opsluge sit naboland mod nord; men
det formåede ikke at vinde tillid og tiltro, og i politik er angsten en lige
så virksom kraft, som viljen til magt. Meget i den danske politik lader sig
forklare ud fra modsætningen mellem følelse og fornuft i forholdet til
Tyskland. Den kulturelle tyske indflydelse i Danmark blev ringere end
før, mens på den anden side visse tyske kredse opdagede, at der også fra
nord kunne flyde værdier på litterært og landbrugsteknisk område sydpå;
et kulturelt gensidighedsforhold banede sig trods al politisk belastning
langsomt sin vej.
Da Nordslesvig i 1920 gennem en folkeafstemning kom til Danmark,
var den vigtigste forudsætning for et godt tysk-dansk naboforhold gen
oprettet. Hertil bidrog også, at demokratiet nu med Weimar-forfatningen
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fik fodfæste i Tyskland. På begge sider fandtes der vel fjendtlige følelser
vakt i forbindelse med grænsekampen i 1920, men udviklingen kom dog
hurtigt ind på et godt spor. Den senere så kendte modstander af Hitler
regimet, Ulrich v. Hassell, gjorde sig som gesandt i København særlig
fortjent af denne udvikling, som imidlertid brat blev afbrudt i 1933 af de
ødelæggende politiske og kulturelle følger af Hitlers magtovertagelse.
„80-millioner-folket“, hvis ledere var fyldt med en overspændt nationa
lisme og amoralsk hensynsløshed, betød en alvorlig trusel mod nabo
landenes selvstændighed. Kløften mellem Tyskland og Danmark blev
så bred som aldrig før. I Tysklands forhold til naboerne gik barometer
nålen hurtigt over regn og storm til uvejr. Uvejret drev endelig over,
men ødelæggelserne var forfærdelige.
Det har intet formål at gå ind på enkeltheder. Alle ved vi, hvad Hitler
regimet har kostet Tyskland og hele verden, og vi ved også alle, hvor
vanskeligt det er, udadtil og indadtil, at overvinde eftervirkningerne af
nationalsocialismen.
Jeg er fristet til med visse ændringer at vende nogle af Theodor v.
Schöns ord om: Stanken fra Hitler-regimet har man aldrig - i modsætning
til den, der efter hans opfattelse udgik fra den gamle danske absolutisme
- kunnet vænne sig sådan til, at man kunne finde sig i den. Dertil var
hans styre for „vanvittigt, for vildt, forrykt og moralsk afskyeligt“; her kan man med større ret, end v. Schön har gjort det, bruge disse
temperamentsfulde adjektiver.
Denne forfærdelige tid er nu forbi. Tyskland er ved at lægge et nyt
politisk grundlag, et demokratisk grundlag. Udviklingen af demokratiet
i Tyskland er i alleregentligste forstand et tysk anliggende. Men jo stær
kere demokratiet gennemtrænger det tyske samfundsliv, jo grundigere
udluftningen efter de uhyggelige år bliver gennemført, desto bedre
grundlag bliver der skabt for en fri og frugtbar kulturel og økonomisk
udveksling med nabolandene.
Et demokratis styrke og indhold viser sig ikke mindst ved den måde,
hvorpå de forskellige mindretal behandles. I den retning vil de livsvilkår,
der tilstås de dansksindede sydslesvigere, altid være en målestok for den
danske offentlighed. Især vil man lægge vægt på, at de får en fair chance
for også i fremtiden at være repræsenteret i den slesvig-holstenske land
dag. En large løsning af dette spørgsmål og en tilsvarende administration
af mindretalsrettighederne i det hele taget, vil blive opfattet som et bevis
på den sunde videreudvikling af det tyske demokrati.
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Jeg har forsøgt i al korthed at skildre nogle linier i de tysk-danske
forbindelser i de sidste 150 år. Jeg er ikke gået uden om belastninger og
vanskeligheder. En forhandling om de tysk-nordiske forhold mister sin
mening, hvis man gør det. Vanskeligheder vil der også være i fremtiden,
men muligheden for en forståelse er bedre, end de har været i mange,
mange år. Vi ved nok, at størrelsesforholdet vil gøre sig gældende nu
som før. Tyskland vil altid være landet med de mange millioner, mens de
nordiske lande på forhånd vil være de små. Vi knytter imidlertid ikke så
meget vore forventninger til de mange millioners Tyskland, eller til mag
tens Tyskland, men til godhedens, rettens og menneskeværdighedens
Tyskland. Vi kan møde hinanden, som menneske møder menneske, og
belært af fortidens erfaringer tør vi håbe at kunne skabe en fredeligere
og lykkeligere fremtid.

NOTER
1 Gengivet efter Dansk Folkeblad 1.11.1839. 2 Gengivet efter Fædrelandet
30.1.1843. 3 Deutsche Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts. Bd. 25. Johann
Gustav Droysen. Briefwechsel, 1829, udg. af R. Hübner, bd. I, s. 692.

HVAD FORTÆLLER RETSPROTOKOLLERNE
OM RETSSPROGET I NORDSLESVIG?
Af Frode Gribsvad

Som bekendt indgav Nis Lorenzen, Lilholt, i den første slesvigske stæn
derforsamling et forslag om, at forsamlingen skulle vedtage en petition
om, „at det tyske og latinske Sprog i Regjeringens- og Retssager maa af
skaffes der, hvor Underviisningen skeer i det danske Sprog, og at derimod
det danske Sprog i enhver Henseende maa blive indført“.1 I sin forelæg
gelsestale sagde Nis Lorenzen: „Hvor i hele Verden gives der et Folk,
som vilde see sine offentlige Anliggender behandlede i et andet Sprog
end i sit eget?---- Den eneste Grund, som man, saa vidt mig bekjendt,
med noget Skin af Ret har anført mod min Proposition, er den derved
opstaaende Uleilighed for de Herrer Embedsmænd. Men denne Grund er
af saa ringe Vægt, at jeg næsten finder det overflødigt, at gjendrive den.
Embedsmanden er dog vel i Landet for Folkets Skyld, Folket ikke for
Embedsmandens Skyld.“2 P. Lauridsen har vel nok ret i, at ordene var
professor Flors,3 men forslaget var dog nok udtryk for et almindeligt
ønske hos den dansktalende del af Slesvigs befolkning. At sproget for
retten var tysk, at domme og kendelser blev afsagt på tysk, som man ikke
forstod, måtte naturligvis fremkalde misnøje. Laurids Skau siger således,
at hvad der harmede ham mest, var det tyske med latinske floskler og
sætninger overfyldte retssprog. I vidneforhørerne måtte dommerne over
sætte advokaternes tyske spørgsmål på dansk, for at de kunne forstås, og
de danske svar måtte derpå oversættes til tysk for at blive nedskrevet i
dette sprog.4 Lorenzens forslag, der blev gentaget i stænderforsamlingen
1838, resulterede som bekendt i sprogreskriptet af 14. maj 1840.
Hvad fortæller nu retsprotokollerne om, hvornår og hvorledes det
tyske sprog er bleven indført ved retterne i Nordslesvig? Først må bemær
kes, at med få undtagelser er retsprotokollerne fra herrederne i Nord
slesvig ikke bevarede for tiden før 1713. Det slesvigske ministerium for
ordnede i 1854, sikkert på foranledning af præsidenten for appellations
retten i Flensborg, retshistorikeren dr. C. L. E. von Stemann, at ting
protokollerne for tiden før 1713, året for oprettelsen af den slesvigske
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overret, skulle afleveres til appellationsretten. Fra Nordslesvig blev de
afleverede fra Hviding, Nørre-Rangstrup, Haderslev, Gram, Højer, Slogs
og Als nørre og sdr. herreder.5 Fra Tyrstrup herred, hvor der nu med
undtagelse af et bind for årene 1723-27 kun er bevaret tingbøger for
tiden efter 1753, har de ældre bøger måske allerede dengang været bort
kommen. Fra Åbenrå amt er der ingen afleverede til appellationsretten,
og nu er de kun bevarede for okkupationstiden 1685-88, samt en krimi
nalretsprotokol 1795-1802, der var havnet i skovriderarkivet. De til
Flensborg 1854 afleverede tingbøger er på enkelte undtagelser nær for
svundne, og det har ikke været muligt at opspore dem. Dette betyder dog
mindre i denne forbindelse, idet man sikkert uden videre kan gå ud fra,
at så længe herredsfogderne var stedlige bønder, har retssproget været
dansk, og de uddrag af protokollerne, Stemann har offentliggjort i det
anførte værk, viser da også, at de nordslesvigske tingbøger med undta
gelse af de fra Slogs herred i det 17. århundrede har været ført på dansk.
Undersøger man nu de fra tiden efter 1713 bevarede protokoller fra
Haderslev amt, viser det sig, at der i protokollerne fra Haderslev herred
kun forekommer enkelte indførsler på tysk i 1730’erne, især når en af
parterne er borger i Haderslev, ligesom der forekommer tysk i Hviding
herreds tingbog i 1730’erne, når forvalter Otto Fr. Clausen på Trøjborg
er en af parterne. På Nørre-Rangstrup herreds ting skal der allerede den
3. maj 1707 være bleven protesteret imod en på tysk indgiven „protestation“.6 Ellers er det først o. 1750 der træffes tyske indførsler i proto
kollerne i Haderslev amt, væsentligst indlæg, affattet af advokater. Disse
spillede åbenbart en stor rolle, efter at herredsfogderne var juridisk ud
dannede folk, og hele retsførelsen fik et mere fremmedartet præg med
anvendelse af latinske termini. Således blev det ifølge Stemann7 på Hvi
ding herreds ting den 22. maj 1714 forlangt, at de latinske ord, som var
indført i indlæggene, skulle forklares, hvad retten også pålagde vedkom
mende at gøre. Tingbøgerne giver i høj grad indtryk af, at det er advo
katerne, der har indført tysk sprog i retten.
Ved et vidneforhør i Haderslev herred den 19. juni 1752 er de ind
ledende spørgsmål såvel som svarene nedskrevet på tysk, medens de
egentlige spørgsmål og svar er indført på dansk. I et vidneforhør i Tyr
strup herred den 30. marts 1764 er spørgsmålene indført på tysk, svarene
på dansk. Dette træffes også andre steder, men efterhånden indføres såvel
spørgsmål som svar på tysk, jvnf. Laurids Skaus foran gengivne Skil
dring af, hvorledes forhørene foregik.
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Det er foran nævnt, at der allerede 1707 på Nørre-Rangstrup herreds
ting blev protesteret imod et tysk indlæg. Langt senere, den 28. maj 1750,
haves et eksempel på protest imod indførelse af tysk i retten i Frøs her
red. 8 Hans Juhl fra Haderslev, der havde forpagtet de kgl. høkerirettigheder i Frøs og Kalvslund herreder, anklagede kromanden i Rødding
Frederik Julius for at drive høkeri. Denne mødte nævnte dag og indleve
rede sit skriftlige indlæg i sagen (indgav „seine exceptions-Skrifft loco
oralis recessus“) på tysk, antagelig affattet af en advokat. Herimod ind
vendte Hans Juhl, at eftersom det var en dansk ret, og tinghørerne, i alt
fald når det forlangtes, burde attestere og give tingsvidne over, hvad der
var passeret i retten, „og ej forstår andet end det danske sprog, og det er
en bekendt sag, at ingen kan vidne noget af et sprog, han ej forstår“,
hvorfor han bad om, at den anklagede måtte vorde tilholden at bruge det
danske sprog eller dømt til at betale de omkostninger, som han ved sin
nye og ulovlige skik havde forvoldt klageren.
Den anklagede indvendte herimod, at denne ret stod under overretten,
hvor sproget var tysk, at kgl. forordninger, „Cammer-Verfugungen, Amtsbescheide“ o. 1. blev publicerede danske undersåtter i det tyske sprog,
der derfor ikke var tinghørerne ubekendt. Tinghørerne svarede på fore
spørgsel, at de havde forstået hovedindholdet af skriftet. Var der enkelt
heder, som de ikke havde forstået, kunne dommeren, der forstod begge
sprog, forklare dem det. Desuden var det en bekendt sag, at i alle nabo
herrederne, Hviding, Nørre-Rangstrup, Gram og Haderslev herred, hvor
der også sad danske tinghørere, skete advokaternes indlæg i begge spro
gene.
Hertil svarede Hans Juhl, at det var en bekendt sag, at ikke een af
hundrede i disse herreder boende tinghørere forstod det tyske sprog, og
hvis een eller anden een tingdag forstod noget af det, der passerede, ville
andre, der en anden tingdag blev beordrede til at møde, ikke kende noget
til det, hvorfor rettens betjentere, efter at forordningerne var bleven
publicerede på tysk, måtte fortolke dem på dansk. Det var heller kun een
eller to af tinghørerne, der havde sagt, at de havde forstået noget af det
tyske indlæg. Da anklagede „ej nogen Rættens brug ved dette Rætt till
dend Tydske Sprogs brug i Recesser under privat Persohner haver kundet
allegere; Mens det meget meere er bekiendt at alle Recesser skeer i det
danske Sprog og ej paa Tydsk kand recesseres hverken her ved dette
Ting eller andere Tinge i Ambtet uden NB begge Parters Samtycke“, så
ville anklagedes indvendinger ikke sige det ringeste. Det ses, at også i
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danske indlæg indsniger der sig fremmedord, som tinghørerne næppe har
forstået. Dommer Ægidius dekreterede, at efter sagens omstændigheder
og især, da det tyske sprog var anklageren bekendt, tillodes det anklagede
„hans i denne Sag behøvende recesser i dend Tydske Sprog at forhandle“,
dog pålægges det ham at lade dem oversætte til dansk, hvis en eller anden
af tinghørerne ikke kunne forstå dem, dog kun hvis der blev krævet et
tingsvidne af dem.
Tyske indlæg er indført i protokollen på tysk, danske på dansk, så
tingbøgerne synes at give et pålideligt billede af anvendelsen af sprogene
ved retten. Dommer Ægidius’ dekret er indført på dansk og derfor sik
kert afgivet på dansk. Først fra o. 1770 bliver det mere almindeligt, at
domme og kendelser indføres og sikkert også afgives på tysk. Alligevel
forsvinder dansk ikke helt fra protokollerne, især arveretlige sager, ud
nævnelse af formyndere o. lign, indføres på dansk. Fra o. 1820 forsvinder
dansk næsten helt fra retsmøderne. I Haderslev herred træffes dog dansk
endnu den 8. juni 1836, derefter kun ved allemandstinget efter nytår ved
anførelse af sandemændene og opråb af helligdagsfogderne.
Det blev efterhånden almindeligt, at en del sager blev ordnet på her
redsfogdens kontor (i herredsfogediet, actuariatet) og ikke på tinge.
Også her, viser retsprotokollerne, er det gået på dansk og tysk imellem
hinanden, men dansk holder sig her længere end på tingdagene, ja, dør
måske ikke helt ud, selv om tysk til sidst bliver næsten enerådende. Kon
trakter og obligationer er væsentligst indført i skyld- og panteprotokollerne og bibøgerne dertil på dansk.
Fra Åbenrå amt er der kun bevarede tingbøger for årene 1685-89. De
er ført på tysk. Når tysk således har været retssproget i okkupationstiden,
har det formodentlig også været det i gottorpertiden både før og efter
okkupationen. Skyld- og panteprotokollerne og bibøgerne er udelukkende
ført på tysk.
På Gråsten gods er alt på tysk, også en tingprotokol fra 1687—88, der
er bevaret. I Nybøl herred, hvorfra der i landsarkivet i Åbenrå kun findes
retsprotokoller for tiden, efter at det var blevet kongeligt (1780), er alt
på tysk, ligeledes protokollerne for de sundevedske godser Ballegård,
Bøj skov og Blansgård, også protokollerne for grevskabet Reventlow, hvor
dog i skifteprotokollerne dansk og tysk forekommer imellem hinanden i
tiden 1788-1806, derefter rent tysk.
C. L. E. von Stemanns „Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung “ ud
viser, at retsprotokollerne for Als sønder herred 1677-1724 og for Als
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nørre herred 1670 var ført på dansk. De nu for tiden efter 1788 beva
rede protokoller for Als sønder herred er helt ført på tysk, men der fore
kommer dansk 1752 i protokollen for Augustenborg og Rumohrsgård og
1754 i protokollen for Gammelgård. Fra Als nørre herred er der bevaret
nogle justitssager fra tiden efter 1728. De er alle på tysk. Skiftesager
fra sønder herred, der kun findes for tiden efter 1822, er mest ført på
dansk. På Augustenborg gods er de fra o. 1770 udelukkende ført på tysk.
I skifteprotokollerne for Als nørre herred forekommer dansk og tysk
imellem hinanden indtil 1763, men udelukkende tysk 1763-1811, der
efter er de ført på dansk. For Egen herred er de indtil 1784 ført både på
dansk og tysk, 1784-1811 på tysk, efter 1811 på dansk. Skyld- og panteprotokollerne giver det samme billede som skiftesagerne: tysk og dansk
imellem hinanden i sønder herred, udelukkende tysk i Augustenborg her
red, i Nordborg herred tysk og dansk imellem hinanden indtil o. 1780,
derefter udelukkende tysk indtil 1811, så udelukkende dansk. Hvad er
grunden til det omslag, der sker i Als nørre herred marts 1811? Skulle det
være reskriptet af 15. decbr. 1810 og de betænkninger, som overretten
på grund af dette forlangte af de lokale myndigheder?
Hvad Ærø angår, da viser Stemanns anførte værk, at tysk forekommer
i retsprotokollerne allerede i begyndelsen af det 18. århundrede.
Stemanns uddrag i det anførte værk af tingprotokollerne fra den del
af Tønder amt, hvor der var dansk kirke- og skolesprog, d. v. s. den nu
nord for grænsen liggende del af amtet, viser, at tysk forekommer 1701 i
protokollen for Højer herred. Indtil 1719 er den dog mest ført på dansk,
derefter kun tysk. Det samme er tilfældet med protokollerne for Højer
birk, hvor der forekommer noget dansk indtil 1722. Fra Tønder herred
er protokollerne bevarede fra 1729. De er helt ført på tysk. I Slogs her
red var protokollerne i det 17. årh. indtil 1683 ført på plattysk, fra da
af på højtysk.9 Fra Lundtoft herred er der ingen retsprotokoller bevarede.
Skyld- og panteprotokollerne for Tønder, Højer, Slogs og Lundtoft her
reder er ført på tysk.
I Løgumkloster amt er protokollerne udelukkende ført på tysk.
Hvad byerne angår, er alle bevarede retsprotokoller (Haderslev fra
1629, Åbenrå fra 1603, Sønderborg 1735, Tønder fra 1573) ført på tysk,
i Åbenrå og Tønder i begyndelsen på plattysk, siden på højtysk.
Amtmændene havde en vis dømmende myndighed.10 Deres dekreter er,
så langt tilbage de er bevarede, d. v. s. fra 1720-30’erne, af fattede på
tysk. Laurids Skau fortæller, at han som ung om fredagen, når der holdtes
amtsforhør i Haderslev, tog ind på et værtshus i nærheden af amtshuset,
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og at folk så kom løbende til ham med deres „Bescheid“ for at få dem
oversatte, og at det tit viste sig, at de, når de troede, at de havde vundet
sagen, dog havde tabt den, eller omvendt.11
Resultatet af den foretagne undersøgelse bliver altså: I Haderslev amt
kan tysk ganske sporadisk have vist sig tidligere, men først fra o. 1750
forekommer det hyppigere for fra o. 1770 at tage mere og mere over
hånd og fra o. 1820 at have trængt dansk så godt som helt bort fra tinge,
medens dette dog hele tiden kunne benyttes på herredsfogdens kontor,
om end i stadig ringere grad, hvorimod kontrakter o. lign, bestandig som
regel blev udfærdiget i det danske sprog. I Sønderborg amt var forholdene
noget lignende, dog med noget mere tendens til tysk, hvilket synes at
skyldes de større gårde i amtet. Bemærkelsesværdigt er omslaget 1811 i
Als nørre herred. I Tønder, Løgumkloster og Åbenrå amter er tysk ene
rådende tilbage til gottorpertiden med enkelte undtagelser fra Højer
herred.
Hvorledes blev nu reskriptet af 14. maj 1840, der bestemte, at sproget
skulle være dansk i retten og administrationen fra 1. januar 1841, hvor
det var kirke- og skolesprog, overholdt? Embedsmænd og advokater pro
testerede herimod, og følgen var, at bestemmelserne blev noget modifice
rede, så at der skabtes en overgangstid.12 Kongen var dog interesseret i,
at sprogreskriptet blev overholdt, og på sin rejse i Sønderjylland 1844
undersøgte han amtmandens retsprotokoller i Åbenrå og fandt dem ført
på dansk, dog var sager, hvor en af parterne var fra Åbenrå, ført på tysk,
og advokaternes indlæg var på tysk. I Haderslev undersøgte han amt
stuens, herredsfogdernes og tingskrivernes protokoller og fandt, at sprog
reskriptet var overholdt.13
Lad os også undersøge protokollerne. For Haderslev og for Tyrstrup
herreder føres de fra 1. januar 1841 på dansk. I Hviding og Nørre-Rang
strup herreder kniber det. Hen i 1844-45 kan der her træffes tysk i ting
protokollerne, medens protokollen fra herredsfogediet føres på dansk fra
1. januar 1841. I protokollen for Gram herred kan der den 17. april
1841 findes et tysk indlæg fra advokat Bargum i Tønder, ellers føres den
på dansk. Protokollen for Gram gods, hvor dansk aldrig havde været helt
uddød, føres fra 1. januar 1841 helt på dansk. Anderledes i Frøs og
Kalvslund herreder. Man begynder ganske vist 1841 på dansk, men slår
snart over til tysk igen og fortsætter dermed til hen i 1843. Resultatet
bliver dog for Haderslev amt, at reskriptet af 14. maj i det store og hele
blev overholdt.
Protokollerne fra Åbenrå amt er desværre ikke bevarede, så vi er ude
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af stand til at konstatere, hvorledes sprogreskriptet her blev overholdt.
Skyld- og panteprotokollerne, der førtes på amtstuen, er fra 1. januar
1841 på enkelte undtagelser nær ført på dansk.
På godserne i Sundeved føres retsprotokollerne på tysk indtil 1845,
ligeledes i Nybøl herred, hvor der forekommer tysk indtil 1848. På Grå
sten gods og de augustenborgske godser fortsættes med tysk indtil treårs
krigen. Ligeledes i Als sønder herred, hvor dog kontrakter mest er affat
tet på dansk i modsætning til Augustenborg herred, hvor de udelukkende
er affattet på tysk. Fra Als nørre herred er tingbøgerne ikke bevarede
fra tiden før 1844. De bevarede er ført på dansk.
I Tønder amt fortsættes med tysk indtil efter treårskrigen, dog er i
Slogs herred i 1847 en enkelt kendelse bleven afsagt på dansk, og i herredsfogediet findes dansk fra efteråret 1841. I Løgumkloster amt går det
hele på tysk indtil 1847.
Hvad amtmændenes retsprotokoller angår, da synes sprogreskriptet
nogenlunde at være bleven overholdt i Haderslev, Åbenrå og Sønderborg
amter, medens protokollerne i Tønder amt bestandig føres på tysk, og
kun ganske enkelte indførsler o. 1845 er på dansk.
Det viser sig altså, at i Haderslev amt, hvor dansk havde holdt sig
længst ved retten, og hvorfra protesten imod tysk var stærkest, måske
fordi man kunne mindes, at det havde været anderledes, blev sprog
reskriptet bedst og hurtigst gennemført. Desværre kan der intet bestemt
siges om, hvorledes det forholder sig med Åbenrå amt. På Sundeved gik
det trægt. Først fra 1845 blev reskriptet nogenlunde overholdt. På Als
var det kun i nørre herred, det blev overholdt. I Tønder amt synes man
slet ikke at have taget hensyn til det.
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KONSULATSARKIVER
OG DERES AFLEVERING
EN OVERSIGT

Af C. Rise Hansen

I almindelighed opbevarer Rigsarkivet ikke de lokale, underordnede tje
nestegrenes arkiver; men der er undtagelser, således de under udenrigs
ministeriet hørende repræsentationers, gesandtskabernes og konsulaternes
arkiver. Medens de ældre gesandtskabers arkiver før 1848 er indordnet
i Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkiv og (efter 1771) i Departe
mentet for udenlandske Anliggenders arkiv, så er en sådan indordning i
de kollegiale arkiver næppe mulig for konsulatsarkivernes vedkommende
alene af den grund, at disse først efter 1848 blev henlagt under uden
rigsministeriet, men før den tid hørte under Generaltoldkammer- og
Kommercekollegiet L
Ved den nu gennemførte nyopstilling på førstesalen i Rigsarkivets
såkaldte „midlertidige“ arkivmagasiner i Søkvæsthuset har konsulatsarki
verne - forhåbentlig for et længere tidsrum - fundet blivende opholds
sted og skulle nu i de nærmeste år være sikret rimelige tilvækstmulig
heder. Det vil vel derfor ikke være urimeligt at give en kort oversigt
over disse hidtil så oversete og så uensartet afleverede arkiver.
Studiet af det danske konsulatsvæsens historie er ikke hidtil drevet
med større energi; men der findes dog et par mindre og værdifulde af
handlinger om konsulatsvæsenets første tid2, hvorimod større og mere
systematisk udarbejdede værker svarende til C. F. Hambro’s i 1859 ud
givne bog om det norske konsulatsvæsen helt savnes. 1800-årene med den
rivende udvikling inden for handel og skibsfart og med den store udvan
dring fra Europa er således helt ubehandlet.
Da nu konsulatsarkiverne som allerede antydet er så uensartet afleveret,
er det nødvendigt først at undersøge, hvilke bestemmelser der fra cen
traladministrationen (kommercekollegiet og udenrigsministeriet) igennem
tiderne er fastsat med hensyn til konsulernes „bogføring“ og arkivapparat.
Allerede i 1700-årene foreskreves i instrukserne for konsulerne, at de
skulde føre dels en skibsfartsjournal, hvori bl. a. skibenes og skippernes
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navne, skibenes hjemsted, hvorfra de kom, og hvorhen de sejlede, deres
drægtighed, dato for ankomst og afgang m. v. skulle indføres, dels en
anden protokol, hvori skulle anføres de for konsulerne indbragte strids
sager med alle deri afhørte og forefaldende omstændigheder samt de deri
afsagte kendelser samt de grunde, „hvorfor disse ere saa og ikke ander
ledes.“ I denne journal kunne også noteres alle andre tilfælde, som angik
handel og skibsfart, som når et skibbrud eller dødsfald skulle være fore
faldet, og hvad konsulen i den anledning havde foretaget sig på embeds
vegne, desuden hvilke andre anmærkningsværdige tilfælde ellers i hans
konsulatsdistrikt måtte være forefaldet. Det siges udtrykkeligt, at skibs
fartsjournalen også skulle føres af vicekonsuler3.
Bestemmelsen om føring af disse to protokoller genfindes i de trykte
standardinstruktioner, der benyttedes efter udstedelsen af forordningen
af 4. august 1824 ang. danske konsuler. De to journaler kaldes nu i § 28 - med særlige betegnelser „Journal for den danske Skibsfart til og fra
N. N.“ og „Protocol for Rettergangssager og andre ved Consulatet fore
faldne Begivenheder“, og hvad denne sidste angik, specificeredes det nu
nærmere, hvad der skulle indføres i den, såsom ang. behandlede tvistig
heder, om kriminelle tilfælde, søfolks afskedigelse og hjemsendelse, om
kontrakter og deres legalisation, om svig og misligt forhold, om skibes
forulykkelse og stranding, om dødsfald og de afdødes efterladenskaber,
om skibes køb, salg eller ombygning og om forulykkede søfolks under
støttelse m. v.4.
Instruktion for de danske konsuler i udlandet af 24. marts 1868 over
tog i sin § 42 disse bestemmelser; først med den næste samlede instruks af
15. december 1893 kom der nyt til (§45). Fra 1/1 1894 skulle ved hvert
konsulat og vicekonsulat føres en journal over indkomne og udgåede
sager, desuden i havnebyerne den gammelkendte skibsjournal; hertil kom
så - som noget nyt - en gebyrjournal og som den 4. protokolrække den
„anden“ protokol, der nu betegnes som en fortløbende protokol, hvori
indføres, hvad der i konsulatet eller vicekonsulatet er passeret. Det til
føjes dog - og denne bestemmelse går igen i de senere instruktioner - at
hvor forretningernes antal kun er ringe, kan de forskellige bøger forenes
i een, inddelt i afsnit. Om „arkivet“, hvortil man her åbenbart ikke har
regnet journalerne, siges det (§ 46), at det må være ordnet i overens
stemmelse med journalen, „og ved den sidste ekspedition i hver sag læg
ges dens forakter“. Til arkivet regnedes - efter § 49 - iøvrigt foruden
konsulatets papirer tillige trykte aktstykker, love, instrukser og - efter
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senere udenrigsministerielle bestemmelser - også flag, signeter o. 1.,
effekter, der efter Rigsarkivets nuværende praksis ved aflevering udskilles
og tilbageleveres udenrigsministeriet.
Inden udstedelsen af den næste almindelige konsularinstruktion af 18.
januar 1912 var skibsfarts journalen, der oprindeligt havde været konsu
laternes vigtigste protokol gledet ud5. Gebyrjournalen var nu blevet en
„journal, hvori gøres optegnelse om udstedte attester og legalisationer
med angivelse af gebyr“. løvrigt omtales også nu den almindelige jour
nal over ind- og udgået post og som noget nyt „de nødvendige regn
skabsbøger“ samt, hvor konsularembedsmændene var bemyndiget til at
udføre notarialforretninger6, en notarialprotokol. Det forordnes nu des
uden, at af alle udgående skrivelser og ekspeditioner, forsåvidt deres ind
hold ikke er udtømmende angivet i bøgerne, skal kopi opbevares, og at
alle skrivelser og papirer vedk. samme sag bør holdes samlede. Bestem
melsen om, at i hver sag lægges foraiderne ved den sidste ekspedition, er
derimod gledet ud, formentlig et vidnesbyrd om de i mellemtiden sted
fundne ændringer i udenrigsministeriets journalføring.
Som det vist kan forudses af den med tids- og administrationsånden
fortrolige er dette apparat yderligere udviklet i den nu (1955) gældende
instruks for udenrigstjenesten af 21. september 1932, i hvis § 25 (jvf.
23 og 24) der nærmere redegøres for, hvad der henhører til en ulønnet
konsuls (valgkonsuls) arkiv, nemlig af journaler følgende: en for indog udgående skrivelser og telegrammer, en for udstedte attester og legali
sationer, begge gamle kendinge, en fortegnelse over deposita (en nyhed),
en dagbog over konsulatsforretninger, der ikke optegnes på anden måde
(den oprindelige „anden“ protokol). Desuden, hvor konsulen var bemyn
diget til at udstede pas og meddele visa, særlige protokolrækker med for
tegnelser over udstedte, resp. viserede pas, evt. tillige notarialprotokoller
(jvf. ovf.), desuden i havnebyer en fortegnelse over søfolk, der på- og
afmønstredes på konsulatet, samt - som det hedder i instruksen, „hvor
dette maatte være muligt og nyttigt“ en skibsfarts journal (den gamle
kending synes at dukke op igen) og de nødvendige regnskabsbøger over
ind- og udbetalinger.
Der er ovenfor anført, hvad der i store træk i de gennem tiderne skif
tende instrukser er forlangt af konsuler m. h. t. journalføring o. 1. Hertil
bør dog føjes, at der i de lande (Tyrkiet, Ægypten, Marokko, Siam, Kina
og Japan), i hvilke danske tidligere nød eksterritorialret, ved hvert kon
sulat og vicekonsulat skulle føres lister, hvorpå de i distriktet boende dan-
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ske undersåtter og anerkendte protégés måtte lade sig indskrive, hvis de
ville nyde godt af konsulens beskyttelse7.
Til arkivet hørte - efter 1932-instruksen - desuden korrespondance,
attester, værdipapirer m. v. vedr. tjenestesager foruden de tidligere om
talte effekter o. 1.
Som allerede nævnt fandt der i 1800-årene en rivende udvikling sted
inden for handel og skibsfart; den satte sine tydelige spor i konsulats
væsenet. Netop i dette hundredår voksede konsulernes antal meget stærkt.
Omkring 1800 fandtes der knap 60 egentlige konsulater og o. 190 vicekonsulater; de var fortrinsvis grupperede i Europas atlanterhavs- og nord
søhavne, i middelhavsegnene og omend i mindre grad i østersøhavnene8.
Ved 1850 nærmere antallet af egentlige konsulater sig stærkt til 100,
hvortil kom o. 265 vicekonsulater samt 16 generalkonsulater, ialt o. 375
konsulære repræsentationer, der - stort set - var anbragt i de samme egne
som o. 1800, men med langt flere konsuler og især vicekonsuler i øster
søhavnene end tidligere og med begyndende udbygning i Syd- og Mel
lemamerika (med Vestindien), i Nordamerika og i Østasien med syd
havsegnene. Voldsommere blev dog udviklingen i det næste 5O-år, så at
der o. 1900 fandtes over 600 konsulater af alle tre arter; % af disse var
vicekonsulater. Nu var ikke mindst Nordamerika blevet langt bedre for
synet med konsuler, ligeledes det øvrige Amerika; også Østasien med syd
havsområdet og i nogen grad Afrika var nu kommet bedre med. I det hele
taget nåede antallet af konsuler i disse år op imod den første verdenskrigs
udbrud højdepunktet. I 1955 regner udenrigsministeriet med, at der er
492 honorære konsuler, hertil kommer imidlertid et antal udsendte gene
ralkonsuler, konsuler og vicekonsuler samt en del konsulater, der bestyres
af gesandtskaber, hvis antal siden 1920 er øget stærkt. Der må formentlig
regnes med, at der i øjeblikket er o. 550 konsulatsarkiver rundt om i ver
dens forskellige egne. Tilbagegangen i antallet af konsulater i den hidtil
forløbne del af 1900-årene skyldes først og fremmest, at det normale
konsulatsapparat ikke hidtil har kunnet eksistere i de kommunistiske
lande, endelig er antallet af vicekonsulater nedbragt ikke ubetydeligt i
visse egne, således i Nord- og Vesteuropa samt i middelhavsegnene, en
nedgang, der ikke talmæssigt opvejes af udbygningen af det oversøiske
konsulatsvæsen (i Afrika f. eks.).
Til de ovennævnte nu eksisterende 550 konsulatsarkiver af alle arter
må lægges et antal arkiver for nedlagte konsulater, der utvivlsomt må
sættes til 150-250, således at det samlede antal konsulatsarkiver, der skulle
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kunne være helt eller delvis afleveret til Rigsarkivet, må ansættes til at
ligge mellem 700 og 800, hvoraf vel 450—500 må være vicekonsulaters.
Vender man sig fra dette - løseligt beregnede - tal og undersøger, hvor
stort antallet af de i Rigsarkivet opbevarede konsulatsarkiver af alle kate
gorier er, får man et tal o. 140. Generalkonsulats- og egentlige konsulats
arkiver er her naturligvis langt overvejende; men der findes dog også en
40-50 vicekonsulatsarkiver mellem det afleverede, først og fremmest fra
De forenede Stater. Det vil altså sige, at antallet af afleverede konsulats
arkiver - når der bortses fra vicekonsulaternes - næppe overstiger 100. Da
antallet af konsulære repræsentanter - excl. vicekonsuler - i øjeblikket er
på over 200, hvortil i dette tilfælde må lægges et vist, dog næppe særlig
stort antal nedlagte konsulater og generalkonsulater, vil det altså sige, at
selv fra de kgl. udnævnte konsulers arkiver, der må antages at være de
værdifuldeste, er der for over 50 %’s vedkommende ikke afleveret arki
valier. For vicekonsulaternes vedkommende ligger den tilsvarende procent
omkring 90.
Spørger man dernæst, fra hvilke egne konsulatsarkiver er hjemsendt,
fra hvilke ikke, giver en gennemgang følgende resultat:
Fra Norge, hvor konsulater naturligvis først er oprettet efter 1814, er
afleveret 2 store arkiver fra Oslo (Christiania) ogTrondhjem. Fra Bergen,
hvor der fandtes et dansk konsulat allerede før 1850, er derimod intet
afleveret. Fra Christianssand, hvor der også 1850 fandtes et konsulat, der
dog senere omdannedes til et vicekonsulat under Oslo (Christiania), og
fra Stavanger, hvor konsulatet er af nyere dato (men vicekonsulatet gam
melt), er intet modtaget. Fra de mange norske vicekonsulater er der kun
modtaget småafleveringer, tilmed kun fra ganske få (således Risør, Lange
sund og Sarpsborg).
I Sverige er dansk konsulatsvæsen oprettet 1762, oprindelig residerende
i Stockholm, senere en overgang i Göteborg; fra begge disse byer er
afleveret store arkiver, småafleveringer er fremkommet fra de tre vicekonsulater i Kalix, Lund og Piteå. Fra Malmö, nu generalkonsulat, er intet
afleveret, fra Visby og Kalmar, nu vicekonsulater, men tidligere kon
sulater, og fra det meget betydelige antal vicekonsulater, der eksisterer og
for en stor dels vedkommende har eksisteret i mere end 100 år (der var
17 i 1845), er slet intet modtaget.
Fra Finland er afleveret et ret godt bevaret arkiv for det tidligere
generalkonsulat i Helsingfors, der oprindelig lå i Åbo; fra de talrige vice
konsulater synes intet modtaget.
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Af konsulaterne i det gamle tyske rige og Balticum er de i Danzig
(oprettet 1734°), Riga (oprettet 1761), Lübeck (oprettet 1777), Libau
(Liepaja) (oprettet 1785), Königsberg (oprettet 1787), Memel (oprettet
1787), Bremen (oprettet 1800), Stettin (oprettet 1801) og i Emden
(oprettet 1802) af anselig ælde. Særlig vigtigt har naturligvis også kon
sulatet i Hamburg været gennem århundrederne. Fra Hamburg og Danzig
og også fra Lübeck, Libau og Riga er bevaret nogenlunde fyldige arkiver,
der dog sjældent rækker forud for 1800. Fra Bremen og Stettin er efter
sidste verdenskrig afleveret rester af konsulatsarkiverne, der utvivlsomt
begge er ødelagt ved luftangreb, Stettins således 17. august 1944. Fra
Königsberg, der en overgang o. 1900 var generalkonsulat, er overhovedet
intet modtaget, heller ikke fra Memel, der i dette århundrede sank ned og
blev et vicekonsulat, og Rostock. Fra en del mindre vigtige konsulater og
vicekonsulater i østersøhavnebyer er modtaget småarkiver, gennemgående
af nyere dato. Arkiver fra de tyske konsulater, der ikke lå i havnebyer, er
i det store og hele dårligt afleverede (småafleveringer fra Hannover og
Karlsruhe); men de fleste af disse konsulater er relativt nye eller gen
oprettede i nyere tid. Krigen med folkeomflytningen har formodentlig
lagt meget øde.
Fra det tidligere østrig-ungarske monarki er afleveret arkivet fra Wien,
fra Tjekkoslovakiet nogle småarkiver fra Bratislava (Pressburg), Brno
(Brünn), Liberec (Reichenberg) og Plzen (Pilsen). Fra Buda-Pesth (op
rettet før 1875, sen. generalkonsulat) er intet afleveret.
Af russiske konsulatsarkiver er kun Leningrad, Moskva og Vladivostok
af omfang; det gælder om disse og de mindre russiske konsulatsarkiver,
at de faktisk kun omfatter indeværende hundredår, skønt konsulaterne i
Leningrad (St. Petersborg) og Arkangelsk er oprettet allerede i henholds
vis 1760 og 1780. Fra Polen er afleveret småarkiver fra Warzawa, Lwow
(Lemberg) og Gdynia, ligeledes af nyere herkomst. Fra Schweiz er afleve
ret ret omfattende, men nyere arkivalier fra konsulatet i Zürich.
Vender man sig til de britiske øer og Irland noteres, at der er betyde
lige arkiver indsendt fra de to gamle generalkonsulater i London og i
Edinburgh-Leith (sidstnævnte nu kun konsulat), derudover er der kun
afleveret fra et par skotske vicekonsulater. Fra de to gamle, i 1774 opret
tede og endnu bestående konsulater i Huil og Liverpool er ikke afleveret
det mindste; det samme gælder et lidt yngre konsulat som Belfast. Fra det
i 1751 oprettede konsulat i Falmouth og fra det i 1754 på Jersey oprettede
konsulat, nu begge vicekonsulater, er heller intet indgået. At der heller
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ikke er afleveret arkivalier fra de i nyere tid oprettede konsulater i Bristol,
Cardiff, Manchester og Newcastle-on-Tyne, der dog - på nær Manche
sters - er meget gamle vicekonsulater, er sammenlignet hermed måske
lettere at forstå, og det samme må gælde de manglende afleveringer fra
et utal af overvejende gamle vicekonsulater.
Af konsulaterne i Nederlandene og Belgien har Rotterdam (oprettet
1762, nu generalkonsulat), Antwerpen (oprettet 1801) og Amsterdam
(oprettet 1683) afleveret fyldige og værdifulde arkiver; fra de ikke få
vicekonsulater, der fandtes i området, er kun lidet afleveret. Fra Ostende,
der oprettedes som konsulat i 1744, men senere blev og endnu er et vicekonsulat, er overhovedet intet afleveret, fra Gent (oprettet o. 1840) heller
intet.
Frankrig forsynedes allerede i 1700-årene med en lang række kon
suler, således i Nantes (1685), Bordeaux (1691), La Rochelle (1734),
Marseille (1741), Rouen (1748), Bayonne (1749), Dunkerque (1749),
Le Havre (oprettet i Abbéville 1784) og Paris (1797, senere general
konsulat). 1775 fandtes der desuden 28 vicekonsulater, 1806 3210. Gene
ralkonsulatets arkiv er juli 1955 under ordning i udenrigsministeriet. Af
de øvrige konsulaters arkiver er afleveret enkelte bind og en enkelt pakke
fra Bayonne, Rouen og La Rochelle, og af Nantes-arkivet er der i 1923
(for 100 francs!) indkøbt en værdifuld gammel kopibog for årtierne
o. 1800. Det er alt!
Endnu tristere bliver billedet dog, når man undersøger, hvorledes kon
sulatsarkiverne fra havnene på den pyrenæiske halvø er indgået. En lang
række konsulater oprettedes her i 1700-årene: i Lissabon og Malaga 1735,
i Sevilla 1737, i Gibraltar 1747, i Alicante 1754, i Barcelona 1759, i Cartagena 1762, i Port Mahon (på Minorca) 1772 og i Corunna 1787, ja i
Cadix udnævntes den første dansk-norske konsul endog i 1691. Desuden
fandtes der i 1806 syd for Pyrenæerne 40 vicekonsulater. Af de arkiver,
der har dannet sig ved alle disse konsulater, hvoraf mange har bestået
fortsat fra deres oprettelse til i dag, synes ikke det ringeste blad afleveret,
medmindre visse nyere arkivalier kan være indordnet i gesandtskabsarki
vet fra Lissabon. Fra Madrid er dog bevaret en del konsulatsarkivalier af
nyere oprindelse, og fra Madeira, der slutter sig nært til denne gruppe
konsulater, er så sent som i 1954 indkommet et værdifuldt, gammelt
konsulatsarkiv, der går tilbage til 1700-årene.
Fortsætter man til den italienske halvø er billedet lige så trist. En række
konsulater oprettedes i 1700-årene: Venezia 1734, Genua (en tid general-
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konsulat) og Livorno 1748, Napoli 1750, Triest 1753, Cagliari 1788,
Rom 1800, Civitavecchia 1804, hvortil kom - i 1806 - 42 vicekonsulater.
På Malta, der vel snarest må regnes til denne gruppe, oprettedes et kon
sulat i 1755. Af de mange konsulatsarkiver er kun det romerske afleveret,
tilmed i nogenlunde god stand. Desuden findes lidt indsendt fra nyere
vicekonsulater i Firenze og Terranuovo.
I det østlige Middelhav har antallet af konsulater aldrig været tilsva
rende stort; men der var dog gamle konsulære repræsentationer i Kon
stantinopel (oprettet 1788), på Korfu (oprettet 1802), i Smyrna (oprettet
1805) og inden midten af 1800-årene var der endvidere konsulater i
Aleppo, Alexandria, Athen og Patras samt på Syra (for samtlige kyklader).
Af disse konsulaters arkiver er bevaret lidt fra Patras, lidt fra Athen og
lidt fra vicekonsulatet i Adrianopel fra sidst i forrige hundredår, lidt fra
Rhodos og - mærkeligt tilfældigt - et helt velbevaret lille arkiv for vice
konsulatet på Cypern (Larnaka) med såvel protokoller som løse sager
tilbage til slutningen af 1700-årene. Muligvis vil der af det tyrkiske ge
sandtskabsarkiv kunne fremdrages noget fra (general)konsulatsarkivet i
Konstantinopel.
I de gamle barbareskstater (Algier, Tunis og Marokko) havde i 1700årene og ned i 1800-årene de udsendte danske konsuler og generalkonsuler
diplomatisk stilling11. Rester af deres arkiver findes indordnet i departe
mentet for udenlandske anliggenders arkiv. Af de egentlige konsulats
arkiver fra nyere tid er indkommet en større aflevering fra konsulatet i
Algier, små fra Tanger, Tetuan og Mazagan.
I Amerika går de ældste konsulater tilbage til begyndelsen af 1800årene, idet konsulaterne i Philadelphia og New York er oprettet i 1806
(den fra 1800 ansatte generalkonsul og ministerresident i Philadelphia
var diplomat), konsulaterne i Boston og New Orleans er fra o. 1840.
Siden udbyggedes konsulatsvæsenet i U. S. A. i takt med den voksende
handelsforbindelse og udvandringen. Nu ledes de 3 største generalkonsu
later - i Chicago, New York og San Francisco - af udsendte tjenestemænd. Denne anvendelse af udsendte konsuler er ikke af helt ny dato,
og det er måske netop derfor, at en opgørelse over afleverede konsulats
arkiver giver et nogenlunde tilfredsstillende billede. Der er ganske vist
meget lidt afleveret, der er ældre end 1850 (skibsfartsjournal fra Boston
1842 ff.) og for lidt fra sidste halvdel af 1800-årene; men der er til
gengæld afleveret fra et meget stort antal konsulater (herimellem mange
vicekonsulater) fra indeværende århundrede. Der er afleveringer fra alle,
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lidt ældre konsulater, og for de to generalkonsulater i New York og
Chicago drejer det sig om arkiver på 100 hyldemeter og mere.
Fra Canada har kun Montreal afleveret, men derimod ikke det sam
tidigt - før 1875 - oprettede konsulat i Halifax, ligeså lidt som de yngre
konsulater i St. Johns (New Foundland), Toronto, Vancouver og Winni-

PeSDe vestindiske øer havde allerede før 1875 adskillige konsulater dels
på grund af handelsforbindelsen, dels af hensyn til de til de dansk-vest
indiske besiddelser knyttede interesser. Til de ældste konsulater hører det
i Port au Prince (på Haiti, oprettet før 1850), iøvrigt konsulaterne på
Antigua (Leewards øerne), i Bridgetown (på Barbados), i Kingston (på
Jamaica), i Nassau (Bahamaøerne), i St. George (Bermudas), i Port of
Spain (på Trinidad), i Willemstad (på Curagao), på San Domingo og på
Porto Rico, alle ældre end 1875 og endnu bestående, senere supplerede
med flere; men - af alle disse konsulaters arkiver er intet afleveret und
tagen en pakke fra et lille, nu nedlagt konsulat på Turks Islands, en
britisk koloni under Jamaica.
Konsulatsarkivet fra Mexico City har enkelte arkivalier, der rækker
tilbage til 1840’erne, men er overvejende fra dette århundrede. Det nu
nedlagte konsulat i Vera Cruz har afleveret et enkelt bind, der ligeledes
rækker langt tilbage.
I Sydamerika havde det 1816 i Rio de Janeiro oprettede generalkon
sulat, der 1827-48 var omdannet til et gesandtskab, diplomatisk karak
ter indtil 1848. I Brasilien fandtes desuden allerede før 1832 konsulater
i Bahia, Pernambuco og Rio Grande do Sul, senere kom hertil konsulater
i Santos (gammelt vicekonsulat), Porto Alegro og Sao Paulo. Af konsu
latsarkiverne herfra er Rio de Janeiro nogenlunde bevaret og afleveret,
ligesom der er afleveret lidt fra Bahia og fra et nu nedlagt vicekonsulat
(under Rio de Janeiro) i Florianopolis (Sta. Catharina de Desterro).
I Buenos Aires udnævntes o. 1840 en konsul (senere generalkonsul)
for den argentinske republik; i det ret velbevarede, nu afleverede arkiv
går visse rækker tilbage til konsulatets første år. Fra vicekonsulatet i Tandil
er ligeledes afleveret et nogenlunde fyldigt arkiv. - Fra konsulatet (senere
generalkonsulatet) i Bogotå i Colombia er for ganske nylig hjemsendt et
arkiv, der går tilbage til slutningen af forrige århundrede.
Fra Lima (i Peru), fra Valparaiso (Chile), fra Guayquil (i Ecuador),
fra Montevideo (i Uruguay) og Caracas samt Maracaibo (begge i Vene
zuela), hvor der har været konsulater eller generalkonsulater siden før
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midten af forrige hundredår, for Caracas vedkommende siden før 1800,
er derimod intet afleveret, og det samme gælder de øvrige nyere syd
amerikanske konsulater med undtagelse af konsulatet i Asuncion (i Para
guay), hvorfra et par nyere kopibøger er hjemsendt.
I Afrika (bortset fra middelhavsegnene) er kun konsulaterne i Kap
staden (oprettet 1783) og i Port Louis på Mauritius (Isle de France)
(oprettet 1801) virkelig gamle; men der er ikke fra disse, så lidt som fra
konsulatet i Jamestown på St. Helena (oprettet før 1875) modtaget kon
sulatsarkivalier. Fra Freetown i Sierra Leone er der derimod afleveret et
par pakker fra slutningen af forrige hundredår. Fra de øvrige konsulater i
denne verdensdel - stadig bortset fra middelhavsegnene - er intet ind
kommet; men det drejer sig her sjældent om konsulater, hvis historie går
tilbage til 1800-årene.
I Asien - bortset fra middelhavsegnene og Sibirien - er konsulatsvæse
net stort set først indrettet fra midten af 1800-årene. En undtagelse er
dog konsulatet i Batavia (oprettet 1801). I Forindien går konsulaterne
i Madras og Calcutta samt i den franske koloni Pondichéry (konsulatet
her forlængst nedlagt) tilbage til årene før 1850; nyere er konsulaterne
i Bombay og Cochin; det samme gælder konsulatet i Colombo på Ceylon
og i Aden, der tidligere administrativt hørte til det indiske kejserdømme.
Fra disse arkiver er intet afleveret. I Bagindien er konsulatet i Singapore
oprettet før 1850, mens konsulaterne i Bangkok, Saigon og Rangoon er
noget yngre (før 1875). Af disse har kun Bangkok-konsulatet afleveret,
tilmed et ret velbevaret arkiv. Fra Bassein er modtaget en pakke konsulats
arkivalier fra årene omkring årnhundredskiftet. Fra det nuværende Indo
nesien er modtaget arkivalier fra konsulaterne i Batavia (Djakarta) og
Soerabaia; fra de øvrige konsulater (Menado og Macassar på Celebes,
Medan og Padang på Sumatra) intet. Fra Manilla på Philippinerne (kon
sulatet ældre end 1850) er heller intet modtaget.
I Kina oprettedes der danske konsulater før 1850 i Canton, Hongkong
og Shanghai (sidstnævnte blev et generalkonsulat); hertil kom senere
konsulater bl. a. i Amoy, Fuchow, Chefoo, Kwangchengtze, Tientsin, Hankow, Harbin og Tsingtao (Shantung) samt på Formosa i Tamsui. Der er
afleveret et værdifuldt arkiv fra Shanghai og små arkiver fra en række
andre konsulater, dog mangler bl. a. arkiverne fra Hongkong og Tientsin.
I Japan udnævntes konsuler før 1875 i Yokohama, Nagasaki, Osaka og
Kobe (Hiogo). Fra det nu nedlagte konsulat i Nagasaki er modtaget flere
småafleveringer; fra de øvrige synes intet modtaget.
Vender man sig endelig til vore antipoder i Australien og New Zealand
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samt på øerne i Sydhavet for at afslutte gennemgangen, kan det konsta
teres, at der er afleveret store og værdifulde arkiver fra de gamle konsu
later i Sydney og Melbourne og det nye i Wellington (oprettede i tiden
1851-75), småarkiver fra vicekonsulatet i Palmerston North (på New
Zealand) og fra det nu nedlagte konsulat i Papeete på Tahiti. Fra de
gamle konsulater i Brisbane (Queensland) og Auckland (nu vicekonsulat
under Wellington) er intet afleveret, heller ikke fra nyere konsulater i
Adelaide, Hobart, Perth og Christchurch.
Ovenstående gennemgang har vist tilstrækkeligt tydeligt vist, at der
mangler arkivafleveringer fra vigtige konsulater i alle verdensdele. Der
med er naturligvis ikke givet, at disse arkiver ikke eksisterer. Der er nem
lig ikke fastsat bestemmelser om, hvornår arkivalier skal hjemsendes; det
hedder derimod i 1932-instruksen (§ 25), at korrespondance, attester,
dokumenter, værdipapirer m. m. vedrørende tjenestesager og genparter
deraf, der er over 15 år gamle, og hvis tilstedeværelse ikke længere findes
fornøden af ekspeditionsmæssige grunde, kan indsendes til udenrigsmini
steriet, men at indsendelse dog kun bør finde sted hvert 5. år. Protokol
lerne - undtagen notarialprotokoller - indsendes samtidig for samme
årrække, idet arkivnumre over tilbageholdte sager føres over til de i brug
værende protokoller, og idet der gøres påtegning om overførslerne i de
protokoller, der indsendes. Yderligere bestemmes det, at „aktstykkerne
skal afgives i ordnet stand og være ledsaget af en i 3 eksemplarer affattet
oversigt med angivelse af tilbageholdte sager og disses journalnumre. Det
vil heraf ses, at disse - velmente - bestemmelser om aflevering udfordrer
et ikke helt ringe kontorarbejde, der måske nok kan have fremkaldt en vis
tilbageholdenhed m. h. t. hjemsendelse af arkiver fra honorære konsuler.
Et andet er, at disse bestemmelser, skønt indskærpet og yderligere udbyg
get i bedste forståelse med Rigsarkivet sidenhen 12 ikke er blevet krævet
overholdt så strengt, hvilket utvivlsomt også ville have været uklogt. Be
stemmelserne er udmærkede, hvor det gælder de udsendte tjenestemænds
arkiver; ved afleveringer - ikke mindst af ældre arkivalier - fra honorære
konsuler bør der ses bort fra dem. løvrigt har det naturligvis heller ikke
fremmet afleveringen af konsulatsarkiver, at Rigsarkivet til tider har
måtte lukke for modtagelsen på grund af pladsmangel; men der er såvidt erindres - altid taget særlige hensyn, når det drejede sig om
aflevering af ældre arkivalier. Det tidligere nævnte konsulatsarkiv fra
Funchal er således modtaget på et tidspunkt, da Rigsarkivet normalt ikke
modtog konsulatsarkiver.
En konsuls arkiv er efter de almindelige folkeretslige regler ukrænke-
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ligt og må ikke under nogen omstændighed gennemsøges eller beslag
lægges, ligesom myndighederne ikke må hindre tjenestemanden i at hjem
sende arkivet til sin regering. Det må derfor også holdes adskilt fra
konsulens privat- eller forretningsarkiv og såvidt muligt opbevares i et
særskilt rum eller skab13.
I hvert fald fra 1894 var det fastsat, at den nyudnævnte konsul skulle
gennemgå arkivet og gøre bemærkning om enhver væsentlig mangel eller
uregelmæssighed, som forefandtes. Desuden skulle han affatte en for
tegnelse over de til konsulatet eller vicekonsulatet hørende bøger, inventariegestande o. 1. Det ene eksemplar af fortegnelsen og bemærkningerne
skulle konsulen indsende til udenrigsministeriet, vicekonsulen til konsulen,
det andet eksemplar skulle henlægges resp. i konsulatets eller vicekonsulatets arkiv. Disse bestemmelesr er opretholdt i 1912- og 1932-instrukserne14, og det hedder yderligere i sidstnævnte (§ 25), at når det ved
tjenestemandens død eller af andre grunde kan befrygtes, at konsulats
arkivet vil kunne falde i urette hænder, bør overtilsynsmyndigheden drage
omsorg for arkivets forsvarlige opbevaring. Spørgsmålet er så bare, om
praksis har været lemfældigere end teorien. Dette skal forsåvidt ikke
besvares her; men der kan dog påvises adskillige indberetninger, der giver
i hvert fald visse oplysninger om arkivernes tilstand. Et inventarium med
oplysninger om arkivet i Bilbao indsendtes således 1894; da fandtes der
smst. en skibsjournal påbegyndt 4/10 1842, en „anden“ protokol påbegyndt
5/1 1842, en brevkopibog, påbegyndt 23/8 1872 m. v.15. I en indberetning
fra Bridgetown på Barbados, dateret 27/3 1899 omtales: „One journal,
one record of Danish vessels reporting to consulate, three letter-books“16.
Konsul E. Melby i Hongkong meddeler 1889 kort: „Jeg har i dag mod
taget fra Hr. Bell-Irving consulatets arkiv og segl“17. Ofte overtog kon
sulens kompagnon foreløbigt arkivet ved bortrejse eller pludseligt døds
fald18.
Givet er det imidlertid, at en konsul altid måtte være interesseret i at
overtage de nyeste akter fra forgængerens arkiv. Ikke helt sjældent vil
man iøvrigt kunne konstatere, at et konsulat har været knyttet til samme
firma eller familie igennem lange tidsrum; det giver håb om, at der ude
omkring kan findes gamle arkiver endnu.19
Et punkt, der kun her lige skal strejfes - som afslutning - er spørgs
målet, om det da er så betydningsfuldt, at disse konsulatsarkiver ind
sendes. De hverv, konsulerne udførte, var afgjort vigtige, idet de angik
handel, skibsfart og nu og da også politiske forhold; men konsulerne var
pligtige til at indberette om deres virksomhed m. v., og disse indberet-
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ninger er i meget stor udstrækning bevaret, dels i kommercekollegiets
arkiv, dels i udenrigsministeriets, ja i nyeste tid endog i flere andre mini
steriers arkiver. Dette svækker naturligvis i ikke ringe grad interessen i
konsulatsarkivernes aflevering; men det er ganske vist en indvending, der
kan anføres mod mange andre lokale arkivalier. Nu vil det naturligvis for
den, der har interesse i et enkelt eller enkelte konsulaters virksomhed, ofte
være lettere at gå til konsulatsarkivalierne frem for til udenrigsministeriets
arkivmasser. Det vil således ofte være en lettelse for den, der ønsker at
følge dansk skibsfart på en bestemt plads, om der findes skibsfartsproto
koller bevaret fra det pågældende konsulat; han (hun) når da med det
samme frem til den primære kilde og slipper for at finde frem gennem
indberetningerne for de enkelte år. Den såkaldte „anden“ protokol vil
ofte give oplysninger, som forgæves eftersøges i indberetninger, og kon
sulernes brevbøger og korrespondance indeholder naturligvis meget stof,
som aldrig vil kunne findes i centraladministrationens arkiver.
Administrativt vil der formentlig ikke blive megen anvendelse for de
ældre dele af konsulatsarkiverne. Afgørende forekommer det mig imid
lertid at være, at de danske statsborgere, der benytter sig af konsulernes
hjælp, må have krav på, at akter vedrørende deres affærer opbevares,
således at de ikke kan komme uvedkommende i hænde efter et konsulats
nedlæggelse eller ved et konsulskifte. Det er naturligvis vanskeligt at
skønne over, i hvilket omfang dette hidtil har været tilfældet. Det er mig
kun bekendt, at en protokol fra det danske konsulat i Nantes i begyndel
sen af 1920’erne blev indkøbt af udenrigsministeriet i Frankrig; men det
kan jo nok virke foruroligende, at Rigsarkivet selv er i besiddelse af dele
af flere fremmede legations- og konsulatsarkiver, ganske vist af ældre
dato, og at Erhvervsarkivet i Århus imellem sine arkivalier har flere
fremmede konsulatsarkiver.
Såvel den historiske forskning som administrationen må da efter min
opfattelse være interesseret i konsulatsarkivernes hjemkaldelse og afle
vering til Rigsarkivet.
NOTER
1 En erindring om dette gamle tilhørsforhold er det, når visse ældre svenske
konsulatsarkivalier, således især nogle fra Göteborg, endnu må søges i Kommerce
kollegiets arkiv. 2 K. M. Widding: Den første Organisation af Danmark-Norges
Konsulatsvæsen (Historisk Tidsskrift 8. rk. V, 38 ff.) og Andr. Jørgensen: Af
konsulatsvæsenets historie i det 18. århundrede (Erhvervshistorisk Årbog III, 1951,
37 ff.). 3 Se f. eks. (orig.?) instruks af 1. juli 1788 for konsul Will. Brown i
Göteborg § 18 (Dept. for udenl. Anliggender. Alm. korr.-sager: Litr. K. Danske
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konsuler i udlandet. Generalia I. 1788-1845, lægget: Consuls-Instruction betr.
1788-1824); Instruktion af 3. juni 1763 for konsul Andr. Ærebo i Algier (Generaltoldk. og kommercekoll.: Div. kgl. udfærdigelser, forestillinger m. v. Udenland
ske og konsulatssekretariatet 1773-97) og instruktion (kopi i oversættelse) af
1. april 1749 for konsul Ignatius Brown på Madeira (Funchal konsulatsarkiv).
4 Titlerne på fransk for de to protokolrækker er „Journal pour la navigation danoise å & de N. N." og „Registre pour les affaires judiciaires & autres événements
arrivés au consulat", jvf. Instruktion af 9. oktober 1824 for konsul J. Selbye på
Madeira (Funchal konsulatsarkiv). Se iøvrigt ovennævnte pakke fra Dept. f.
udenl. Anliggenders arkiv. 5 Anmeldelsespligten for skippere, der indkom til frem
med havn for der at losse eller lade bortfaldt ved § 3 i lov af 29. marts 1904 om
rederes forpligtelse til at meddele statistiske oplysninger (Lovtidende 1904 A, 352).
Jvf. også bekendtgørelse af 31. maj 1893 ang. skibsføreres anmeldelsespligt (Lov
tidende 1893 A, 399 f.). 6 Ved lov af 27. maj 1908 om diplomat- og konsulat
væsen § 37 fik udsendte konsuler af alle grader og særligt bemyndigede valgkonsu
ler notarialmyndighed m. h. t. danske undersåtters retshandler. 7 Instruks af 15.
decbr. 1893 § 13, jvf. § 2 i tillægsinstruks af 1. sept. 1895 for konsuler i de
lande, i hvilke danske ikke er undergivne landets jurisdiktion og instruks af 18/1
1912 2 29. 8 En oversigt over de indtil 1806 oprettede konsulater gives i Andr.
Jørgensens tidligere omtalte afhandling i Erhvervshistorisk Årbog III, 1951, 60 f.
De af mig angivne tal bygger på hof- og statskalenderen, der for 1801 medtager
vicekonsulerne. 9 Årstallene for oprettelsestidspunktet er her og i det følgende
fra Andr. Jørgensens ovennævnte afhandling i Erhvervshistorisk Årbog 1951.
10 Angivelser af antallet af vicekonsulater i slutningen af 1700-årene her og i det
følgende er fra Andr. Jørgensen ovennævnte afhandling. 11 Se E. Marquard: Dan
ske Gesandter indtil 1914, 1952, 440 ff. 12 Ved et udenrigsministerielt cirkulære i
1949 (A-cirkulære nr. 4 af 26/10 1949 vedr. hjemsendelse af ambassade-, gesandt
skabs- og konsulatsarkiver). 13 Instruks af 21/9 1932 § 25, jvf. instruks af 15/12
1894 § 46 og instruks af 30/4 1912 § 79. Jvf. iøvrigt C. F. Hambro: Det norske
Consulatsvæsen, 1859, 99 f. 14 Instruks af 15/12 1894 § 49, instruks af 30/4 1912
§ 21 og instruks af 21/9 1932 § 19. 15 Korrespondancesager vedr. danske konsuler
i udlandet (Aflevering 1940), pk.: Bilbao. 16 smst. pk.: Bridgetown. 17 smst. pk.:
Hongkong. 18 8/2 1896 søgte således konsulen i Bombay sin afsked og meddelte
bl. a. „If it is impossible to make the necessary arrangements for appointing a new
consul, before I leave Bombay, I will, before my departure and subject to Your
Excellency’s approval, hånd over the consular seal and documents to Mr. Wright
(smst. pk.: Bombay). - Efter konsul Man’s død på Barbados 1891 indberettede
hans firma ved skrivelse af 18/7 1891: „The Records and seal of the consulate are
in our possession, pending Your Excellency’s instruction to hånd same over to Mr.
Man’s successor" (smst. pk.: Barbados). 19 Grosserersocietet erklærede ligefrem
13/7 1896, at det på en oversøisk plads som Bombay vilde være heldigt, at konsu
latet, når det var muligt, blev i det samme firmas besiddelse (smst. pk.: Bombay).
Jvf. interview med konsul Marc Schyler i Bordeaux i „Politiken" 25/6 1955, hvori
det oplyses, at konsulatet i Bordeaux havde været i samme firmas besiddelse siden
1830.

PETER KRAGH
OG ALEXANDER THOMSEN
DET TYSKE MINDRETAL I NORDSLESVIG OG DISKUSSIONERNE
OM BEFOLKNINGSPOLITIK

A/ Johan

Hvidtfeldt

Tanken om en grænserevision blev i årene efter 1920 ved med at optage
hjemmetyske sind i Nordslesvig, selvom man officielt fremsatte kravet
herom med en vis forsigtighed. I Den slesvigske vælgerforenings program
fra august 1920 forlangtes det, „at den selvbestemmelsesret, som er lovet
det tyske folk, også bringes rent og retfærdigt til gennemførelse med
hensyn til grænseskellet mellem Danmark og Tyskland“.1 Men overfor
de rigstyske myndigheder lød andre, stærkere toner. I en redegørelse
for jordkampen af 22. febr. 1926 udtalte den tyske rigsdagsmand Johs.
Schmidt: „Selv om man også slutter en voldgiftstraktat med Danmark,
så vil ingen tysk regering dog opgive kravet om, at en revision her er nød
vendig. Når revisionen skal finde sted, er et spørgsmål for sig. At den
imidlertid må komme, det må der urokkelig holdes fast ved“.2
I årene omkring 1930 blev grænsekravet ligesom skudt noget i bag
grunden, men da nazismen havde sejret i Tyskland den 30. januar 1933,
blev det rejst med fornyet styrke. I marts 1933 udtalte borgmester Sievers
således ved en mindefest i Eckernförde: „Vi vil ikke længere tåle den uret,
danskerne øvede i 1918 til 1920. Vi vil aldrig anerkende denne grænse. Vi
vil sørge for, at grænsen revideres og det således, som vi bestemmer det
og ikke efter danskernes vilje“. I april vedtog Den slesvigske vælger
forening en udtalelse, hvori det hed: „Vi stræber mod en afgørelse, der
genopretter Nordslesvigs gamle forbindelse med Slesvig-Holsten og der
igennem med riget.... Slesvigs deling er blevet vort lands ulykke“. På
dette tidspunkt havde de berlinske myndigheder dog klart tilkendegivet,
at grænsespørgsmålet ikke var aktuelt.3
Efterhånden som Tysklands militære styrke voksede, blev hjemmetyskernes håb om en genforening med riget større og større. Dr. Jens Møller,
som var blevet indsat som „fører“ på et møde i Kiel 1. juli 1935,
brugte stærke ord: „Führer mach uns frei“, og overalt lød parolen: „Wir
wollen heim ins Reich“. Da de tyske tropper marcherede ind i Nord-
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slesvig den 9. april 1940, troede de fleste, at nu var tiden kommet. Men
ugerne gik, og der skete intet. Endnu i sommeren 1940 levede genfor
eningshåbet blandt de menige tyskere. Men da var det forlængst tilkende
givet mindretallets ledelse, at heller ikke nu var grænsespørgsmålet aktuelt,
og at hjemmetyskernes politiske håb og ønsker måtte indordnes under hen
synet til rigets storgermanske politik. Lederne måtte, som forholdene lå,
bøje sig for Berlins krav, men de gjorde det kun ugerne, og på mange
måder søgte man overfor de rigstyske myndigheder, først og fremmest
Ausw. Amt og Volksdeutsche Mittelstelle, at fremføre argumenter, der
eventuelt kunne ændre Berlins indstilling overfor spørgsmålet.4
Under den grænsepolitiske diskussion kom man gang på gang ind på
spørgsmålet om rigsdanskerne i Nordslesvig og den hjemmetyske udvan
dring fra landsdelen. Den 2. april 1939 talte dr. Møller i Sønderborg.
I talen sagde han: „Uden en afgørelse af grænsespørgsmålet bliver der
ikke ro i Nordslesvig. Tror man mon, at de 40.000 rigsdanskere, som er
kommet herned efter 1920, skal have lov at være medbestemmende?“
Forsamlingen besvarede spørgsmålet under larmende bifald med et
„Nej!“.5 Et vidnesbyrd om den betydning, man tillagde spørgsmålet, er
oprettelsen i 1939 af et Amt für bevölkerungspolitische Fragen. Kontorets
leder blev dr. phil. Peter Kragh, født i Sdr. Vilstrup og uddannet på
universitetet i Kiel. Hans disputats handlede om tyskheden i Haderslev
1840-1850, og han havde heri også undersøgt befolkningsforholdene på
den tid. Fra 1934 var han lærer i Tinglev, hvorfra han i 1942 kom til
det tyske gymnasium. Han blev stærkt støttet af dr. Møller og blev anset
for mindretallets sagkyndige i alle befolkningspolitiske spørgsmål.
Der var dog også andre nordslesvigere, som interesserede sig for disse
spørgsmål. En af dem var den unge student Alexander Thomsen, der var
født i Flensborg 1917 som søn af nordslesvigske forældre. Han voksede
op i Nordslesvig og blev student fra det tyske gymnasium i Åbenrå, hvor
efter han studerede i Kiel. I december 1939 tog han doktoreksamen i
fagene antropologi, zoologi og botanik. Hans disputats, „Bevölkerungs
politische Untersuchungen in der deutschen Volksgruppe in Nordschles
wig“, skulle efter bestemmelserne trykkes eet år efter eksamen, men det
skete ikke. Inden trykningen havde man ønsket at høre sagkyndiges ud
talelser, og den blev derfor forelagt for Peter Kragh. Det blev ikke sidste
gang, de to nordslesvigske videnskabsmænd kom til at mødes på den
videnskabelige og politiske arena. Deres redegørelser og polemik samt de
hjemmetyske lederes og de rigstyske myndigheders stilling til de to mænds
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arbejder fortæller en del om, hvad mindretallet ville med disse under
søgelser, og hvilke politiske strømninger og anskuelser der gjorde sig
gældende i Nordslesvig såvel som i Berlin.
Peter Kraghs bedømmelse af Alexander Thomsens disputats er dateret
19. febr. 1940. Straks i indledningen fastslår han, at „forfatteren går til
sit arbejde med en forudfattet mening“. Hans værk skal være et bevis
for, at der findes en fødselstilbagegang indenfor mindretallet, og at den
befolkningspolitiske stilling er dårlig, men „derved får arbejdet en nega
tiv karakter, og fører, set fra et folkepolitisk synspunkt - og det er det
afgørende synspunkt - til resultater, som er falske, fordi de ikke er nød
vendige“. Senere hedder det i omtalen af det udregnede tidspunkt for
folkegruppens uddøen, at man må gøre indvendinger imod de fremsatte
påstande, også selvom de talmæssigt set var rigtige. „Det er politisk for
kert at sige det“. Han slutter med at sige, at NSDAPN som folkegruppens
ansvarlige ledelse må rejse indsigelse imod forfatterens fremstilling, den
vil gerne modtage hjælp og tilskyndelse, men vil ikke have nogen for
mynder. Skildringen giver ofte et helt falskt billede af folkegruppen, og
det er nødvendigt, at værket bliver omarbejdet før trykningen, „da det
i sin nuværende form også vil være en fundgrube for danskerne“. Dispu
tatsen blev aldrig trykt.7
Efter den tyske besættelse af Danmark kom der endnu mere gang i
arbejdet på at indsamle materiale til belysning af rigsdansk indvandring
og hjemmetysk udvandring. Allerede den 28. april 1940 indskærpede
kredsledelsen i Tønder overfor de lokale afdelinger, at efter ordre fra
partiføreren skulle de befolkningspolitiske undersøgelser straks gøres fær
dige. Og det tilføjes: „Det er indlysende, at disse undersøgelser har en
meget stor betydning idag“.8 Hen på sommeren må Peter Kragh være
blevet færdig med sit arbejde. Den 18. sept. 1940 offentliggjorde han i
„Nordschleswigsche Zeitung“ en artikel om resultaterne, og omtrent sam
tidig udkom „Deutscher Volkskalender“ 1941, hvori Kragh fortalte om
undersøgelsen, en artikel, der i noget udvidet form blev anvendt på par
tiets skolingsaftener. Men allerede før, d. 7. sept., havde han udarbejdet
en mere officiel redegørelse, der blev tilsendt de tyske rigsmyndigheder.9
Både i „Volkskalender“-artiklen og i redegørelsen er hovedtemaet den
store rigsdanske indvandring, der medførte en „Überfremdung“ af lands
delen. Kragh mente at kunne fastslå, at der var 34.644 rigsdanskere i
Nordslesvig. Ved rigsdanskere forstod han mennesker, der var født i
kongeriget eller var børn af et rigsdansk ægtepar eller en rigsdansk fader.
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Foruden indvandringen nordfra behandlede han også den folketyske ud
vandring til riget og nordpå samt spørgsmålet om de tysksindede nord
slesvigere, som ikke havde dansk statsborgerret. I den skriftlige rede
gørelse hed det: „Rigsdanskerne er et fremmedlegeme i Nordslesvig.
Fremfor alle bærer de ansvaret for, at forholdet mellem tyske og danske
er blevet skærpet, især efter 1933 og endnu mere efter 9. april dette år“.
I „Volkskalender“ drages videre konsekvenser af undersøgelsen: Roden
til alt ondt er Versailles, som tvang mange tusinde til at forlade Nord
slesvig og åbnede portene for rigsdanskerne, så de fremmede kunne blive
de bestemmende. Versailles havde til følge, at der herskede nød og
elendighed i Nordslesvig, så mange indfødte ikke mere kunne tjene til
det daglige brød, og at mange hjemstavnsberettigede mistede deres hjem
stavnsret. Han slutter: „Versailles er derfor også for den tyske folke
gruppe i Nordslesvig siden 1920 indbegrebet af alt ondt, som må bekæm
pes, og i hvis sted der må træde en ny løsning“. Kraghs konklusion viser,
hvad partiledelsen ville med undersøgelserne. Versailles var et ord, der
i september 1940 gav hjemmetyskerne ganske bestemte ideassociationer.
Det var jo kun nogle måneder siden, at næsten alle havde ventet, at føre
ren den 28. juni skulle erklære „Versailles-diktatet“ for annulleret.
Peter Kragh var nok „Amtsleiter“ indenfor NSDAPN, men han var
ikke en af dets ledende politiske personligheder, han var specialisten, ikke
den vidtskuende politiker, hvis ord blev hørt i Berlin. Derimod sad der
i Flensborg en nordslesviger, der havde nære forbindelser i rigshoved
staden, ikke mindst i Ausw. Amt. Ernst Schröder havde længe før 1933
spillet en stor rolle, når det gjaldt udformningen af den tyske politik i
Nordslesvig, og også efter 1933 havde hans ord betydelig vægt. Han var
på en måde den grå eminence i det politiske spil her i „Nordmarken“, en
mand med en indflydelse og magt, der var større, end de fleste anede.
I november 1940 skrev han et brev til statssekretær i Ausw. Amt, friherre
von Weizsäcker, hvori han kom ind på Kraghs redegørelse, som han sendte
statssekretæren. Ligesom Kragh understregede han rigsdanskernes betyd
ning. Og han så på situationen med stor optimisme: „Nu er det kommet
i skred, som jeg i årevis atter og atter har sagt, den store procentdel af
hidtil ubeslutsomme mennesker, der blot føler sig som nordslesvigere, er
kommet i bevægelse og begynder at drages mod syd som af en stor mag
net“. Han havde talt med en del mennesker i Nordslesvig, ikke mindst
tyske bønder, og hos dem alle havde han fundet en fast overbevisning
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om, at grænsen måtte flyttes mod nord, alene af den grund, at den var
et resultat af diktatet fra Versailles.10
Ernst Schröders ord var mere afpasset til den toneføring, man forstod
og værdsatte i Ausw. Amt, end Peter Kraghs noget voldsomme proklama
tioner. Og de havde vægt. Han var sikkert politiker nok til at forstå, at
en grænseflytning i øjeblikket lå udenfor det muliges grænser, men han
arbejdede på langt sigt, havde altid gjort det. Grænsepolitik var for ham
ikke et nu, men et engang. Der kan ikke være tvivl om, at Kraghs rede
gørelse gennem hans brev fik en særlig politisk betydning. Hans udnyt
telse af Kraghs resultater viser, at de for ham ikke var en objektiv, viden
skabelig beretning, men et nationalpolitisk instrument. Og han forstod
behændigt at knytte spørgsmålet om „de blakkede“, et Schrödersk yndlingstema11, sammen med Nordslesvigs „Überfremdung“ gennem rigs
dansk indvandring og gav derved de af Kragh behandlede spørgsmål
videre aspekter.
Spørgsmålet om de blakkedes betydning blev iøvrigt taget op i en rede
gørelse for folkegruppens folkelige struktur, som Kragh skrev i sept.
1941. Den indeholder mere nogle almindelige betragtninger end nyt ma
teriale. Kragh siger heri, at det afgørende spørgsmål er dansk eller tysk,
ikke tysk eller slesvigsk, og at det gælder om at styrke den tyske front
ved at vinde dem, der ikke har truffet nogen national afgørelse, slesvi
gerne, og at dette er sket efter 1920, ikke mindst i de allersidste år.12
Hos Alexander Thomsen vakte Kraghs artikler stor uvilje. Det lykkedes
ham gennem Ausw. Amt at få Publikationsstelle i Berlin-Dahlem til at
udgive en af ham udarbejdet statistisk oversigt over de nordslesvigske
befolkningsforhold.13 Denne lå færdig hen på sommeren 1941. Det ret
omfattende værk på 50 sider indeholder en redegørelse for det talmateri
ale, der kan hentes fra officielle kilder. Det vurderes og udnyttes med
stor forsigtighed. På grundlag af stemmetal ved folketingsvalgene og an
tallet af skolebørn i de tyske skoler når han til det resultat, at der var ca.
30.000 tysksindede i Nordslesvig. Han undersøger også indvandringen
fra kongeriget samt udvandringen nordpå og til Tyskland på grundlag af
Statistisk departements officielle tal og Alnors undersøgelse over udvan
dringen fra Nordslesvig til Flensborg by og landkreds.
Redegørelsen er lidenskabsløs, præget af videnskabelig saglighed og
uden polemisk brod. Det samme kan derimod ikke siges om et duplikeret
skrift, der forelå færdigt i september: „Stellungsnahme zu den Unter-
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suchungen von P. Kragh-Tingleff über die bevölkerungspolitische Ent
wicklung Nordschleswigs nach dem Weltkrieg und die daraus gezogenen
Schlussfolgerungen“. En diskussion om åndelig „Überfremdung“ eller
„Überwanderung“ er efter hans mening hverken saglig eller politisk
aktuel. Videre hedder det: „Det føles ofte generende, at alle grænselan
dets spørgsmål desuden er afhængige af det tyske og det danske folks
øjeblikkelige og fremtidige samliv, og dette forhold bliver ikke på nogen
måde fastslået som en selvfølgelig retningslinie for hele den polemik, der
ofte er så afskyelig. Men den første fordring til enhver politisk drøftelse
er videnskabelig klarhed samt saglig og politisk ansvarsbevidsthed“.
Senere udtaler han, at „den understøttelse, som det var meningen, at tal
lene vedr. bortvandring og tilvandring skulle give revisionskravet, findes
ikke“. Manuskriptet til hans artikel indeholder et slutningsafsnit, som
ikke er medtaget i den duplikerede udgave. Heri hedder det, at både fra
et politisk og et videnskabeligt synspunkt er det beklageligt, at Kraghs
resultater benyttes officielt af partiledelsen og i beretninger, der udgiver
sig for at være saglige. Folkegruppens anseelse bliver ikke større gennem
den officielle benyttelse af dette materiale, og det er heller ikke egnet til
at bære foran dets politiske og folkelige ønsker.
Alexander Thomsens duplikerede skrift kunne kun være en udfordring
til Kragh og dr. Møller. Og det var ikke Thomsens mening, at det ikke
skulle blive kendt hos modstanderne. Han sørgede for, at det gennem
Publikationsstelle blev sendt til alle, der kunne have interesse deri, Ausw.
Amt, rigsindenrigsministeriet, Volksdeutsche Mittelstelle, Reichssicher
heitshauptamt, SD, professor Scheel, Ernst Schröder, Peter Kragh, Ru
dolf Stehr og dr. Gade, rektoren for det tyske gymnasium i Åbenrå. Ud
sendelsen må være sket nogle dage, før dr. Møller mødte rigfører SS Heinrich Himmler. Man kan ikke helt se bort fra, at Himmler har
læst redegørelsen, og at dette er grunden til, at han anmodede Møller
om at få oplyst, hvorledes de forskellige erhverv fordelte sig indenfor
den nordslesvigske hjemmetyskhed, hvor store børnetallene var osv. Dr.
Møller lovede, at Kragh ville fremskaffe de ønskede oplysninger efter
nærmere instruks fra Volksdeutsche Mittelstelle.14
I Nordslesvig vakte Alexander Thomsens polemiske skrift alt andet end
jubel. Det kom den 10. december til et møde mellem Thomsen, Kragh,
dr. Møller og dr. Sichelschmidt fra Volksdeutsche Mittelstelle. Dr. Møller
hævdede, at Thomsens bedømmelse af Kraghs arbejde burde have været
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forelagt ham. Thomsen benægtede dette og oplyste, at han af Behrends
i Volksdeutsche Mittelstelle havde fået ordre til at holde øje med de be
folkningsstatistiske problemer i Nordslesvig og referere alt herom til
VOMI. løvrigt havde han underrettet dette kontor om urigtigheden af de
Kragh’ske tal.15 Vi kender kun samtalens forløb gennem Thomsens refe
rat til Publikationsstelle. I referatet hedder det: „Senere under samtalen
betonede dr. Kragh, at hans arbejde var tænkt som et politisk og bevidst
ensidigt befolkningsstatistisk arbejde til bedste for den tyske folkegruppe
og ikke gjorde krav på fuldstændighed og videnskabelig eksakthed. Jeg
gjorde heroverfor gældende, at man ikke med sådanne sagligt og politisk
angribelige metoder kunne forsøge at få støtte til et så vigtigt spørgsmål
som en tysk-dansk grænserevision. Dr. Kragh bestrider iøvrigt, at hans
tal skal støtte grænserevisionen, hvad imidlertid tydeligt fremgår af den
officielle benyttelse af det Kragh’ske materiale i partiledelsens krav om
grænserevision . . .“ Han bebrejdede desuden Kragh, at denne ikke havde
taget videre, politisk vigtigere, perspektiver i betragtning. Der kunne,
sagde han, ikke tilvejebringes forståelse mellem det tyske og danske folk,
hvis partiledelsen rejser krav om grænserevision og derved støtter sig på
urigtige og falske statistikker. Partiledelsen ville arbejde henimod, at den
store redegørelse blev forelagt den, før den definitivt gik i trykken, men
dette blev afvist af Thomsen.16
På mødet havde Kragh understreget, at han ville komme med en imøde
gåelse, som skulle sendes til så mange personer i Tyskland og Danmark
som muligt. Denne redegørelse kom den 15. febr. 1942. Kragh siger
heri, at Thomsen helt har stillet sig på danskernes standpunkt og gjort
sig til talsmand for de påstande, de har fremsat. Udvandringen har
i utallige tilfælde politisk årsag: Rigsdanskerne kunne få stillinger i
Nordslesvig, nordslesvigerne selv måtte udvandre, de kunne få lov at
slå sig ned i kongeriget, ikke i Nordslesvig. Rigsdansker er et poli
tisk begreb, og når folkegruppen i så høj grad har beskæftiget sig
med dette spørgsmål, var det, fordi rigsdanskerne truede landet Nord
slesvigs særegne struktur og er folkegruppens, det tyske folks og dets
førers stærkeste modstander. Hvis Thomsen havde været sig sit ansvar
overfor folkegruppen bevidst, ville hans redegørelse aldrig være frem
kommet, og han har ingen berettigelse til at kritisere folkegruppens
arbejde. „Hvad folkegruppeledelsen anser for rigtigt og for nødvendigt,
kan der og må der ikke rettes ubegrænsede indvendinger imod . . . Gen-
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nem sin fremgangsmåde er han faldet folkegruppen i ryggen og har, som
det er blevet udtrykt på en endnu bedre måde, givet det et dolkestød“.
Der var, hedder det, en afgørende forskel mellem de to mænds arbejder,
Thomsens gjorde krav på videnskabelighed, mens Kraghs „var affattet
med et bestemt politisk mål for øje (unter einer bestimmten politischen
Zielsetzung)
Da Nord- und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft i sept. 1941 sendte
Thomsens imødegåelse af Kragh til Ausw. Amt, udtalte det, at selvom
man måske ikke kunne være enig med ham i alt, så burde man dog fore
løbig ikke udnytte Kraghs tal vedr. ud- og indvandring i propagandaen,
og i en skrivelse, som Publikationsstelle nogle måneder senere sendte til
rigsindenrigsministeriet, hed det, at Thomsens redegørelse opfordrede til
en nærmere prøvelse af Kraghs resultater, „der indebærer så store politi
ske konsekvenser“. Der kan næppe være tvivl om, at der indenfor rigs
tyske kredse var en ikke ringe tiltro til Alexander Thomsens undersø
gelser og en vis tilfredshed med hans arbejde. Statsarkivdirektør, dr. Papritz, der var leder af Publikationsstelle, havde i 1942 til hensigt at over
drage Thomsen bearbejdelsen af spørgsmålet om de blakkede. Konsul
Lanwer meddelte ham imidlertid, hvorledes Thomsen blev bedømt af
folkegruppen, og tilføjede, at man ikke kunne arbejde med dette problem
uden om Ernst Schroder. Så sent som i slutningen af januar 1942 havde
Lanwer dog endnu en vis interesse for Thomsens undersøgelser, idet han
foreslog Peter Kragh, at arbejdet eventuelt kunne deles mellem ham og
Thomsen, således at Thomsen skulle tage sig af de videnskabelige proble
mer, Kragh af de mere politiske, en tanke, der fuldstændig blev afvist af
Kragh, bl. a. fordi Thomsens videnskab, for så vidt angik Nordslesvig,
„altid havde vist en tendens, der var negativ overfor folkegruppen“,
hvilket efter Ernst Schroders udtalelse også gjaldt hans sidste arbejde.
Den 13. jan. 1942 sendte Ausw. Amt Thomsens trykte værk til konsu
latet i Åbenrå, idet man udtalte, at der ikke fra dets side „er nogen be
tænkelighed ved, at dr. Thomsens videnskabelige værk, der bygger på
officielt dansk materiale og er trykt som manuskript (vertrauliche Druckschrift) bliver kendt i videre kredse“. Men to dage senere tilkendegav
Ausw. Amt overfor dr. Thomsen, at man ikke ønskede, at han fremkom
med protester mod den politik, som den tyske folkegruppe førte i Nord
slesvig. De vanskeligheder, man beredte hans arbejde, kunne føres tilbage
til hans egne skarpe udtalelser, og man kunne ikke dele hans anskuelser,
når han udtalte, at han ikke ville have noget at gøre med videnskabs-
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mænd, som var medlemmer af NSDAPN eller DNSAP i Danmark, og at
han kun ville samarbejde med politisk uafhængige videnskabsmænd.17
Kort før var Alexander Thomsen blevet kaldt op i det tyske gesandt
skab i København, hvor gesandtskabsråd Kassler i stærke ord havde be
brejdet ham hans holdning overfor mindretallet. Kassler oplæste en skri
velse fra dr. Møller, hvoraf det fremgik, at Thomsens afhandling var
„untragbar“ for mindretallet, og han sluttede med at oplyse, at sagen ville
blive indberettet til Ausw. Amt.18 Det er vel sandsynligt, at det er en ind
beretning fra gesandtskabet, der ligger bagved Ausw. Amts skrivelse til
dr. Thomsen, og at de i skrivelsen anførte udtalelser går tilbage til mødet
mellem Kassler og Thomsen, som på dette tidspunkt var flyttet til Kø
benhavn. Han kom herefter ikke mere til officielt at give sig af med
mindretallets politiske forhold, men fortsatte sine studier, både i Dan
mark og i København, og afsluttede i febr. 1945 sin medicinske uddan
nelse med en ny doktorgrad ved et andet tysk universitet. Dissertationens
titel var: „Die Bevölkerungsentwicklung Dänemarks im 20. Jahrhundert“.
Senere gik Alexander Thomsen ind i Røde Kors’ arbejde for krigsfanger
og koncentrationslejrenes ofre. Kort efter krigens afslutning blev han
arresteret af russerne.
Man kan spørge sig selv, hvorfor de forskellige rigstyske myndigheder
i begyndelsen støttede Alexander Thomsens arbejde og udsendte hans
arbejde til alle interesserede. Både i VOMI og i Ausw. Amt måtte man
dog være fuldstændig klar over, at hans resultater i allerhøjeste grad afveg
fra dem, folkegruppens Amt für bevölkerungspolitische Fragen var nået
til. Og hvorfor slog man så fra allerhøjeste sted så fuldstændigt bak, da
man blev klar over mindretallets stærke reaktion?
De forskellige udtalelser i Peter Kraghs værker viser, at hans arbejde
ikke var eller skulle være eksakt, objektiv videnskab, det havde et natio
nalpolitisk formål. Det siges vel ikke udtrykkeligt, hvad dette formål var,
men når artiklen i „Volkskalender“ taler om Versailles, indbegrebet af
alt ondt, „i hvis sted der må træde en ny løsning“, så kan der næppe
være tvivl om, at her antydes, hvad man håbede, at disse undersøgelser
skulle føre til. Ernst Schröders brev til Weizsäcker, der under eet behand
ler grænseflytning, Versailles og de Kragh’ske undersøgelser, viser, at
Schröder har været klar over, at disse havde et politisk mål: grænseflyt
ning eller nærmere bestemt Nordslesvigs genforening med riget. Og
Alexander Thomsen fastslår gang på gang som sin opfattelse, at de
Kragh’ske tal skulle understøtte kravet om grænserevision. Det er vel
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intetsteds klart formuleret, hvorledes resultaterne af undersøgelserne
skulle begrunde kravet herom, men de forskellige udtalelser tyder dog
på, at man havde tænkt sig, at „Uberfremdungs“-teorien skulle gøre det
klart i Berlin, at mindretallet i Nordslesvig var i fare, fordi de indfødte
blev tvunget bort fra landsdelen, og rigsdanskerne oversvømmede Nord
slesvig. De blakkede, som var tyskhedens store reserve, blev på denne
måde færre og færre. Myndighederne i Berlin kunne ikke roligt se på, at
det tyske mindretal således mistede sine reserver og måtte afgive en del
af sin ungdom. Den ville, når forholdene var blevet klarlagt gennem
undersøgelserne, blive nødt til at ændre sin hidtidige politik og gribe ind.
Og der var, som præciseret af dr. Møller i en anden sammenhæng, kun
een udvej: et Slesvig under tysk førerskab.
I Berlin var man selvfølgelig fuldstændig klar over, hvilke drømme og
ønsker der var i Nordslesvig. Men hverken i Ausw. Amt eller i VOMI
vaklede man, når det gjaldt om at udstikke en linie for mindretallets po
litiske virksomhed. Det skulle indordne sig under Tysklands almindelige
politik, og man ønskede ikke i øjeblikket en diskussion om grænsen.
Dette spørgsmål var tabu. De rigstyske myndigheder havde ntaurligvis
kendskab til Peter Kraghs og folkegruppeledelsens interesse for de be
folkningspolitiske forhold og de forskellige skriverier herom. Når de
alligevel støttede Alexander Thomsens arbejde og udsendte resultatet af
hans undersøgelse til alle interesserede, må forklaringen være, at Thom
sens optræden på arenaen kom dem tilpas. De ønskede ikke, at folke
gruppen gennem Kraghs litterære virksomhed skulle kunne arbejde for
en grænserevision. En videnskabelig påvisning af, at de hjemmetyske på
stande i virkeligheden ikke hvilede på noget reelt grundlag, var den let
teste måde, hvorpå man kunne slå dette våben ud af hænderne på de
noget uregerlige folk deroppe i Nordslesvig.
Men hvorfor slog man så pludselig om fra rigstysk side? En del tyder
på, at Alexander Thomsens udtalelser om absolut videnskabelig objektivi
tet har irriteret i Berlin. Han ville ikke bøje sig for den partidisciplin, som
nu engang var et uomgængeligt krav i det tredie rige. Og da hans store
redegørelse først var udkommet, var den politiske værdi af de Kragh’ske
befolkningspolitiske undersøgelser så stærkt reduceret, at man kunne lade
sagen gå ad acta. Alexander Thomsen havde som moren gjort sin pligt.
Man behøvede ham ikke mere på den nationalpolitiske skueplads, og man
var heller ikke interesseret i at irritere mindretallet mere end højst nød
vendigt. Man havde en vis respekt for Møllers noget voldsomme tempera-
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ment, og nu gjaldt det om at få den nordslesvigske tyskhed til at ofre alt
for det tyske rige. Godt en måned efter, at Ausw. Amt havde meddelt
Alexander Thomsen, at man var utilfreds med ham, lød hvervetrommerne
over hele Nordslesvig, og i trommehvirvlernes larm døde den Kragh’ske
kampagne hen.19 Nu var der kun een parole: Tyskland kaldte på alle,
„thi Tyskland er vor kærlighed, og troskab er vor ære“.

NOTER
1 Troels Fink: Sønderjylland siden genforeningen i 1920 (1955) s. 17. 2 Akt
stykker vedr. Kreditanstalt Vogelgesangs Tilblivelse (1946) s. 32 f. 3 Nordslesvig
efter genforeningen (1951) s. 38 f. 4 Se nærmere Bilag til beretning til folketinget,
afgivet af Den parlamentariske kommission XIV, bd. I (1953), citeret: Bilag.
5 „Nordschleswigsche Zeitung" 3/4 1939. Citatet er hentet fra Alexander Thomsens
Stellungnahme zu den Untersuchungen von P. Kragh-Tingleff... 6 Trykt i
Zeitschrift der Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte LXI (1933) og LXIV
(1936). 7 Redegørelsen findes i Det tyske konsulat i Åbenrås arkiv: 21/22 Ange
legenheiten Nordschleswigs (nu i England). En del fotografier af disse og et stort
antal andre akter fra konsulatets, Ausw. Amts og andre arkiver er ved rigsarkivar
Linvalds indsats kommet til det danske rigsarkiv. Hvor intet andet bemærkes,
findes også de i det følgende citerede aktstykker i de nævnte pakker. Efter hvad
Alexander Thomsen har oplyst i en beretning, udarbejdet i novbr. 1955, protesterede
Kragh og dr. Møller gennem Gauleiter Lohse overfor universitetet i Kiel mod offentliggørelsen af disputatsen. 8 Bilag s. 22. 9 Ausw. Amt: Büro Staatssekretär: Schrif
ten in politischen Angelegenheiten (fot. i Rigsarkivet). 10 Bilag s. 89 f. 11 Schröder
behandlede spørgsmålet i en stor artikel i Der Schleswig-Holsteiner 1942, s. 69-76.
12 Tyske konsulats arkiv: 20 2/3 Organisation 1941-42 (fot. i Rigsarkivet). Kragh
var iøvrigt yderst virksom på denne tid. I aug. 1941 udarbejdede han således to
redegørelser, en om den befolkningspolititiske stilling i Nordslesvig og en om stats
borgerforhold. 13 I beretningen fra 1955 har Alexander Thomsen oplyst, at han på
eget initiativ foretog en henvendelse til legationsråd Grundherr i Ausw. Amt, og at
Ausw. Amt gav Publikationsstelle ordre til at udgive hans afhandling. Af en skri
velse fra Nord- und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft af 17. sept. 1941 fremgår
det, at Thomsen af Ausw. Amt var blevet henvist til denne institution, der ligesom
Publikationsstelle blev ledet af dr. Papritz. 14 Bilag s. 109. 15 I beretningen udtaler
Thomsen, at denne meddelelse er usandhed, selvom han ikke tør udelukke mulig
heden af, at han i VOMI har truffet Behrends, og at denne har bedt ham holde
øje med udviklingen og afgive betænkning. Den 12. juni 1941 tilstillede VOMI
dr. Møller en beretning om de nordslesvigske befolkningsforhold, som var blevet
sendt til Mittelstelle. Man spurgte, om den var kendt i Nordslesvig og bad i givet
fald om at få oplyst, hvem forfatteren var. Kragh fik den til udtalelse og mente at
kunne fastslå, at den var skrevet af Alexander Thomsen, hvorfor der da også kom
en række polemiske udfald mod beretningen. Selvom den indeholder visse argumen
ter, der svarer til dem, som Thomsen fremførte i sin disputats, afviger den dog på
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afgørende punkter fra dé synspunkter, som denne kort efter gjorde gældende, og
det må derfor anses for usandsynligt, at han er forfatteren. (Thomsen siger i et
privatbrev af 14. novbr. 1955: „Omtalte betænkning ... stammer ikke fra mig").
16 Bilag s. 117 ff. 17 Smst. s. n6ff. I sin beretning oplyser Thomsen, at „Stellung
nahme" blev inddraget af Ausw. Amt. Han mener, at også VOMI har været med
virkende til Ausw. Amts ændrede indstilling overfor ham. Senere prøvede W. Puls
fra VOMI - forgæves - at få ham til at trække sine skrifter tilbage og udsone sig
med folkegruppen. 18 Alexander Thomsens beretning af novbr. 1955. 19 Så sent
som i juni 1943 sendte Kragh dog en bedømmelse af Thomsens trykte værk til
Berlin.
Dr, Alexander Thomsen har gennemlast artiklen og gjort forskellige bemarkninder dertil, dog først efter at den var sat op. Jeg bringer ham min bedste tak herfor
samt for at have overladt mig et eksemplar af sin beretning.

»LINZ« - EN SABOTAGEEPISODE
4/"Jør&en Hastrup

Dette er historien om en skibssabotage.
Kun en lille isoleret episode i den danske modstandskamp.
Men i denne kamps historie spiller netop episoderne en fremtrædende
rolle. Dette gælder ikke mindst den tidlige modstandskamp, hvor en
centralledelse for modstandsbevægelsen endnu ikke var skabt, og hvor
bevægelsen manifesterede sig gennem det tusindtal af større eller mindre
isolerede episoder, der tilsammenn baade udgjorde bevægelsen og karak
teriserede dens tendenser.
I den tidlige kamp laa forudsætningen for denne endnu fortrinsvis hos
den enkelte; det var den privates kamp mod besættelsesmagten, hvor en
utaalelig situation pludselig stillede umaadelige krav til menigmands natio
nale og demokratiske indstilling og ansvarsfølelse, og hvor den privates
stillingtagen endnu ikke afstivedes psykisk af nogen bred fællesskabs
følelse eller nogen klar fornemmelse af noget nationalt sammenhold. Det
var endnu de ensommes kamp. Det var en kamp, der fødtes ude i geled
formationerne i en hær, der endnu ikke vidste, at den var ved at for
meres, en hær uden ordrer og uden direktiver, uden depoter og stabe, uden
politisk status og uden fikserede planer. En hær af menige, der overfor
afgørende beslutninger oftest maatte føle sig hjælpeløs alene. Det var en
kamp, der opstod uden ydre tvang og paabud, men hvor samvittighed,
livsopfattelse, politisk fornemmelse og almen følelse for ret og uret tvang
voksende masser til stillingtagen og ganske enkelte til aktiv handling.
Ingen var kaldede og ingen havde mandat, men adskillige følte sig for
pligtede - som tiden gik saa mange, at modstandskampen groede ubøn
hørligt frem og manifesterede sig gennem det voksende antal isolerede
episoder, der markerede bevægelsen og udgjorde dens essens.
At den tidlige modstandskamps enkelte affærer stod isolerede, er rigtigt
i den forstand, at de sjældent havde organisatoriske forbindelser opefter
eller til siderne. Hvor der var forbindelser, var disse korte og yderst
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spinkle, og de implicerede organisationer maatte indskrænke sig til an
givelse af særdeles almene retningslinier. Episoderne fødtes paa stedet og
udviklede sig i overensstemmelse med den lokale situation. I aandelig
forstand var episoderne imidlertid langtfra isolerede. De hang tværtimod
paa en overordentlig paafaldende maade sammen i den forstand, at de
ofte landet over til samme tid udviser ensartede tendenser. Der er en
rytmisk kurve for besættelsetidens affærer, der afslører bevægelsens mær
keligt spontane vækst, en kurve i henseende til episodernes art, alvor,
omfang og konsekvenser. I en bevægelse, der som modstandsbevægelsen
helt er decentraliseret, ofte helt ud til enkeltmand, og hvor episoden
sjældent eller aldrig fremkommer som følge af en fastlagt holdning eller
planlagt aktion, bliver selve de enkelte episoder holdepunkterne for en
fastlæggelse af bevægelsens karakteristika, tankegang, udbredelse og dybde.
Der bliver derfor i ganske særlig grad perspektiv bagved hver enkelt af
de tusinder af episoder fra denne tid.
En saadan overordentlig karakteristisk episode er sabotagen mod det
tyske mineskib, „Linz“, paa Odense Staalskibsværft d. 28 juli 1943 og
den videre udvikling, denne sabotage gav anledning til.
Til belysning af denne sabotage foreligger et særdeler righoldigt
kildemateriale, der naturligt deler sig i 3 grupper: 1) Værftets papirer
og herunder navnlig direktør E. Ringsteds meget omfattende og over
ordentlig værdifulde dagbog samt et samtidigt forfattet „Memo“ over
begivenhederne. 2) Politiets rapporter fra den politimæssige efterforsk
ning i sagen, omfattende især indledende og afsluttende rapporter, en
udførlig rapport fra Rigspolitiets tekniske afdeling i Odense og rap
porter fra afhøringen af ikke mindre end ca. 280 personer. 3) De op
lysninger vedrørende sabotagen, der findes i Rigsarkivets samlinger til
besættelsestidens historie; det drejer sig her navnlig om en beretning fra
Fyns-regionens arkiv: „Beretning om dannelse af den første faldskærms
gruppe i Odense“ samt om beretninger afgivet til rigsarkivet af major Jens
Peter Carlsen og ingeniør Erik Frandsen. Dette materiale har det været
muligt yderligere at supplere ved samtaler med folk, der dengang tog del
i begivenhederne1, og paa grundlag af det nævnte materiale kan sabo
tagen, dens udførelse, forløb og konsekvenser nøje følges, ligesom dens
tendenser og betydning lader sig ret sikkert konstatere.
D. 28 juli 1943 kl. 17.562 alarmeredes brandvæsen og politi i Odense.
Der var udbrudt brand om bord i det tyske mineskib „Linz“, der var
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under ombygning paa Odense Staalskibsværft, og som netop - med faa
arbejdstimers undtagelse - var klar til aflevering til den tyske værnemagt.
Saavel brandvæsen som politi mødte op, og slukningen af brandene - det
drejede sig om ialt 3 - blev straks iværksat, ligesom der etableredes politi
afspærring.
Det tyske skib, der her var tale om, var blevet køllagt d. 23-5-1941
og skulle oprindelig have været leveret til et tysk rederi og benyttet som
frugtskib, men ved stabelafløbningen d. 19-9-1942 blev det imidlertid
beslaglagt af den tyske værnemagt, og der blev givet ordre om, at skibet
skulle ombygges til mineskib. Netop d. 28 juli 1943 var skibet som nævnt
færdig fra værftet3 og manglede kun arbejdsmæssigt uvæsentlige ting saaledes paamontering af et par kanoner - før det kunne forlade værftet.
Afsejlingsdatoen var fastsat til netop d. 28 juli 1943, og skibet ville med
en lille forsinkelse have forladt værftet d. 29. Lidt før kl. 6, efter at arbej
derne kl. 15.30 havde indstillet arbejdet og havde forladt værftet, brød
saa branden, eller brandene, ud.
Ved politiets ankomst var brandvæsenet i færd med slukning af bran
dene, der ikke havde faaet rigtig fat, saa skaderne var ubetydelige. Da
værende kriminalbetjent J. M. Troelsen, der var fungerende leder af
Rigspolitiets tekniske afdeling, gik straks om bord i skibet sammen med
den fungerende driftsleder, ingeniør Udde-Hansen, for at foretage en
gennemgribende undersøgelse af skibet og i særdeleshed af arnestederne
for de opstaaede brande.

Skibet havde, lige siden det var blevet overtaget af den tyske værne
magt, haft tysk besætning om bord, idet der siden afløbningen i septem
ber 1942 havde opholdt sig en 5-6 tyske officerer og inspektører om bord
under ledelse af skibets chef, korvetkapitan v. Behlen. I ugerne inden
d. 28 juli var der endvidere ankommet tyske marinesoldater i stort tal til
skibet, saaledes at der i slutningen af juli hver morgen fra en nærliggende
lejr ankom 40-50 marinesoldater til bevogtning af skibet. Fra værftets
side var der under skibets bygning blevet etableret den normale sabotage
vagt paa 3 mand ved den saakaldte monteringskaj, hvor „Linz" laa sam
men med yderligere to skibe.
Det var imidlertid for alle, der havde forbindelse med den tyske chef,
v. Behlen, klart, at han til trods for disse forholdsregler i tiden inden den
endelige aflevering plagedes af stigende nervøsitet for skibet. Hans op
træden var brøsig, ubehersket og kommanderende, hvad der ved flere lej-
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ligheder gav anledning til sammenstød mellem ham og værftets direktør,
Erik Ringsted, saavel som med andre paa væftet, han kom i berøring med.
Situationen i Danmark var jo paa dette tidspunkt præget af en kritisk stig
ning i sabotager med tallene 14—29-60-70-62-44 for aarets første
6 maaneder4 og af en tiltagende spænding mellem befolkningen og med
lemmer af den tyske værnemagt. Gnidninger og smaaepisoder hørte over
alt - i høj grad ogsaa i Odense - til dagens orden. Ogsaa paa værftet føltes
dette naturligvis. En pudsig affære kan illustrere stemningen, v. Behlen
havde - ingenlunde urimeligt - forlangt passersedler til alle paa væftet,
saaledes at disse skulle vises ved passage af portnerrummet ved indgangen
til værftet, v. Behlen havde imidlertid ikke anset det for nødvendigt, at
han selv skulle vise passerseddel, og resultatet blev naturligvis, at port
neren greb lejligheden og kategorisk nægtede at lade ham passere. Affæren
gav anledning til et større sammenstød paa direktør Ringsteds kontor,
hvor stemningen skruede sig op, da Ringsted gav portneren medhold i
hans optræden, og hvor han fik lejlighed til at præcisere, at her - paa
værftets grund - var det ham (Ringsted), der havde kommandoen, lige
som han krævede en undskyldning af den tyske skibschef for anmassende
optræden, en undskyldning denne ogsaa følte det nødvendigt at afgive.
Enten ved denne eller ved en anden lejlighed lod direktør Ringsted den
drastiske bemærkning falde til v. Behlen, at „værftets arbejdere hellere
ville skyde paa ham (Behlen) end arbejde for ham“, ligesom han belærte
v. Behlen om, at man ikke kunne true danske arbejdere til at arbejde.
De skarpe ordvekslinger blev senere fremdraget fra tysk side, da sagen
om sabotagen af „Linz“ tog en alvorlig vending. Saaledes var stemningen,
og det er paa denne baggrund ikke uforstaaeligt, om v. Behlen følte sig
nervøs. Sænkningen af en finsk damper, „Gotfred“, i Odense havn d. 14
juli gjorde ikke stemningen bedre. Han forlangte forstærkning af vag
terne og andre sikkerhedsforanstaltninger.
Først forøgedes den normale sabotagevagt til 4 mand. Derpaa indkald
tes de omtalte tyske marinesoldater til daglig vagttjeneste. Tyske bevæb
nede vagter posteredes yderligere fra d. 3 juli døgnet rundt paa halvøen
Bogø, der er beliggende lige overfor monteringskajen, hvor „Linz“ laa,
saaledes at vagtposterne herfra kunne observere skibet udefra vandet i en
afstand fra dette af kun 30 m og sikre, at ingen udefra nærmede sig skibet.
Yderligere afspærredes den saakaldte „gamle kanal“, ved hvilken mon
teringskajen ligger, med en spærrebom, saaledes at passage fra Odense
kanal ind til skibet blokeredes, og en bevæbnet tysk vagt opstilledes paa
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Odense kanals vestside til observering af den saaledes blokerede ind
gang. Endelig etableredes fra d. 22 juli politivagt ved skibet fra arbejds
tidens ophør kl. 15.30 til 7 morgen samt hele søndagen. Hertil kom yder
ligere 5 brandvagter, der afpatrouillerede værftets med over 2 m høje
pigtraadshegn afspærrede omraade. Over det hele vaagede tyske officerer
med v. Behlen i spidsen. Faa skibe har været bedre bevogtede.
Ikke desto mindre konstaterede kriminalbetjent Troelsen, da han om
eftermiddagen d. 28 juli undersøgte skibet, at der oplagt var tale om sabo
tage mod skibet. Der paavistes hurtigt 3 arnesteder for brandene (senere
fandtes yderligere et arnested), og opdagelsen af termitslagger samt et
tidsbrandrør af engelsk oprindelse gjorde det klart, at man havde at gøre
med en „farlig“ sabotage, fremkaldt af en gruppe, der havde forbindelse
med den engelske faldskærmsorganisation, hvis operationer netop i foraaret 1943 voksede med stor hast. Troelsen dekreterede nu - paa trods af
v. Behlens energiske protester - evakuering af skibet i 30 timer, idet han
gjorde gældende, at der ved tidligere sabotager var anvendt tidsindstillede
sprængbomber i forbindelse med brandstiftelse, og at der følgelig maatte
skønnes at være alvorlig fare forbundet med ophold paa skibet inden
udløbet af den 30-timers periode, der paa det tidspunkt mentes at være
maksimum for forsinkelsen af tidsindstillede sprængbomber. De to be
tjente, der havde vagt paa skibet, blev trukket i land til vagttjeneste paa
kajen, og undersøgelsens resultater samt beslutningen om evakuering
meddeltes v. Behlen med tilføjelse om, at man fra dansk side naturligvis
ikke kunne blande sig i, hvad skibets tyske mandskab besluttede sig til.
Det var herefter klart, at der fra dansk side ikke ville blive gjort skridt
til eventuelt at finde og uskadeliggøre mulige sprængbomber forinden
udløbet af det nævnte sikkerhedstidsrum. Fra sabotørside kunne man kun
være tilfreds med Troelsens beslutning, om man havde kendt den.
v. Behlen var mindre glad. Han protesterede skarpt mod beslutningen
og indankede i løbet af aftenen sagen for sine foresatte i København,
hvorfor statsadvokat Hoff af politiet telefonisk blev sat ind i sagen og
resolverede, at evakueringen skulle overholdes for danske undersaatter.
Og imens arbejdede den sprængbombe, der faktisk var anbragt ca. Vi m
under vandlinien paa skibets bagbordsside, der vendte ud mod vandet og
den tyske vagt paa Bogø. Kl. 21.05 samme dag sprang den. De 3 betjente,
der havde vagt paa kajen hørte „et dumpt drøn og saa en ret høj vand
søjle (til mastetopshøjde) slaa op ved skibets bagbordsside vistnok midt
skibs .... Sammen med vandsøjlen kom vistnok mindre jernstykker, og
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der blev hørt en lyd, som om en klokke ringede et eller andet sted paa
skibet". Skibet krængede straks lidt, men rettede sig hurtigt og lagde sig
til rette paa bunden af havnebassinet, mens vandet strømmede ind i
maskinrummet, hvor det hurtigt stod i P/2-2 m højde. Kun den ringe
vanddybde i havnebassinet reddede skibet fra en værre skæbne, og det
store vagtopbud havde ikke kunnet forhindre en særdeles alvorlig sabo
tage.
Atter mobiliseredes politiet med teknisk afdeling, men maatte paa grund
af evakueringsbestemmelsen foreløbig indskrænke sig til at konstatere, at
det efter øjenvidners udsagn maatte antages, „at eksplosionen hidrørte fra
en udvendig paa skibssiden under vandlinien anbragt bombe". Afspærrin
gen opretholdtes.
Først den følgende dags aften hævedes afspærringen, og ved en under
søgelse d. 30 om morgenen konstateredes det, at formodningen var rigtig.
En sprængbombe af engelsk fabrikat med tidsindstilling og af typen
„Limpet", konstrueret med indbyggede magneter, saa den hurtigt kunne
anbringes og fastholdes paa selve skibssiden, var eksploderet og havde
revet et hul paa 1 m i højden og 70 cm i bredden. Skaden i maskinrum
met var naturligvis særdeles omfattende, ikke mindst paa de elektriske
instrumenter, uanset at skibet ret hurtigt kunne tætnes og pumpes læns
igen. Teknisk var sabotagen herefter opklaret, for saa vidt som mekanisk
aarsag og fremgangsmaade var klarlagt. Tilbage stod en omfattende politi
mæssig efterforskning i sagen, der bl. a. medførte afhøringer af op imod
300 personer, væsentligst arbejdere og funktionærer paa værftet. Hele
denne undersøgelse endte, som man kunne vente det, totalt resultatløs,
og d. 13 august henlægges sagen med bemærkning: „Undersøgelsen er
afsluttet. Sagen uopklaret."
Historikeren har lettere spillerum og uden tvivl ogsaa større trang og
ret til at komme til en opklaring af sagen end det danske politi i somme
ren 1943. I maj 1943 var faldskærmsmanden Jens Peter Carlsen kommet
til Odense med den opgave at søge kontakt med eksisterende modstands
organisationer paa Fyn, at fremskaffe materiale til en effektiv sabotage
og i det hele at arbejde paa opbygningen af en fynsk modstandsorganisme
og indordne den under den organisation, der nu var under opbygning lan
det over. Støttet paa det forberedende arbejde, der i aarene 1940-43 var
udviklet i en lang række kredse paa øen5, lykkedes det forbløffende hurtigt
Peter Carlsen at gøre sig til midtpunkt i en særdeles effektiv modstands
organisation, der formentlig kom til at spille en afgørende rolle i opspil-
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let til d. 29 august, for saa vidt som de væsentlige resultater, denne kreds
hurtigt opnaaede, kom til at bidrage kraftigt til at skærpe situationen paa
hele øen og da navnlig i Odense, hvor det hurtigt skulle vise sig, at stem
ningen saavel paa dansk som tysk side var bragt til et punkt, hvor alvor
lige sammenstød var uundgaaelige.
Den nævnte kreds var ganske lille. Den mand, Peter Carlsen først kom
i kontakt med, og som - indtil han maatte flygte til Sverige i efteraaret
1943 - blev den ledende mand i opbygningen af det fynske modstands
arbejde, der nu for alvor tog sin begyndelse, var landsretssagfører Johs.
Rud. Gennem ham udbyggedes hurtigt kontakter til netop saa mange
sider, som arbejdet krævede, og gennem hans ildnende og utrættelige
arbejde lagdes grunden til den selvstændige fynske modstandsorganisa
tion, der skulle komme til at danne et overordentlig væsentligt og sær
deles effektivt led i den samlede danske modstandsbevægelse, en organi
sation, der fik sit eget ansigt og sin egen sikre rytme, med faa indre og
ingen ydre friktioner, med stor fasthed i ledelsen og med betydelig selv
stændighed parret med smidighed i alle forhandlinger. Yderligere en
organisation, som det lykkedes at opretholde en relativ høj grad af sikker
hed i arbejdet.
Den kærne af denne organisation, som i sommeren 1943 blev samlet
sammen, bestod af en halv snes af garnisonens officerer, hvor premier
løjtnanterne P. Bork-Andersen, O. Justesen og A. Christiansen fik særlig
betydning, dels af enkelte civile, af hvem grosserer J. F. Busk-Rasmussen
og ingeniør E. Frandsen baade da og senere kom til at spille en betydelig
og for udviklingen paa øen helt afgørende rolle. Yderligere fik Peter
Carlsen umiddelbart efter sin ankomst til byen kontakt med den kommu
nistiske Walther-gruppe, der allerede inden Carlsens ankomst havde ind
ledet den første organiserede sabotage paa øen.
Hurtigt skaffede Carlsen-gruppen sig nu sprængstoffer, først fra de
store modtagelser ved Hvidsten, hvorfra sabotagemateriel blev bragt med
Georg Quistgaard som kurer6, senere gennem selvstændige modtagelser
paa Enebærodde7. Det umiddelbare resultat af disse leveringer blev en
alvorlig intensivering af sabotagen og i særlig grad en afgørende skærpelse
af dens effektivitet. Stigende tysk nervøsitet blev den videre følge, v. Behlens reaktioner maa ses paa baggrund heraf.
Af særdeles interesse er det i den foreliggende sag at konstatere, at
Carlsens organisation havde den intimeste forbindelse med politiet. Det
hedder i den nævnte rapport om dannelsen af den første faldskærms-
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gruppe i Odense: „For at skabe størst mulig sikkerhed for organisatio
nernes medlemmer søgte man forbindelser indenfor poltiet og fik her
forbindelse med daværende overbetjent Vogelius Andersen og kriminal
betjent Troelsen, begge i politiets tekniske afdeling. Disse havde som
medlemmer af teknisk afdeling særlige betingelser for at kunne skabe
sikkerhed for medlemmerne af organisationen, idet de dels skaffede op
lysninger om den viden, sikkerhedspolitiet fik om de udførte sabotager,
dels havde muligheder for at bortskaffe eventuelt bevismateriale paa sabo
tagepladserne, idet de altid paa forhaand var underrettet om, hvor og
hvornaar sabotagen skulle finde sted og saaledes kunne være til stede
straks efter denne. Yderligere kunne man gennem dem følge effektivi
teten af den begaaede sabotage. Denne forbindelse med politiet blev eta
bleret omkring 1 juli.“ Det var den her nævnte Troelsen, der d. 28 og
30 juli foretog undersøgelse paa „Linz“ og dekreterede evakuering. Var
undersøgelse og beslutning ikke aftalt, var afgørelsen i det mindste inspi
reret.
Det var gruppen omkring Peter Carlsen, der d. 28 juli 1943 sprængte
skibssiden paa „Linz“. Planer om en sabotage mod dette skib var under
udvikling allerede fra begyndelsen af juli. Det vidstes, at skibet snart var
færdigbygget, og det var indlysende, at helt bortset fra en saadan sabo
tages krigsmæssige betydning, ville en sabotage rettet direkte mod den
tyske værnemagt være særdeles velegnet som provokation, og det var mod
en provokerende sabotage, Peter Carlsen efter instruktion fra sin chef,
faldskærmschefen Flemming B. Muus, fortrinsvis sigtede. Bag sabotagen
laa endnu fortrinsvis ønsket om at skabe uro og umuliggøre en fortsat
samarbejdspolitik. Det skønnedes, og det var hovedsynspunktet i Odensekredsen, at stemningen i Danmark var ved at naa til et punkt, hvor en
sprængning af denne politik kunne fremkaldes. Udviklingen omkring
„Linz“-sabotagen skulle vise, i hvor høj grad denne opfattelse var rigtig.
Et første forsøg paa sprængning af mineskibet blev gjort d. 14 juli.
Man havde fra Jylland modtaget de første „Limpet“-bomber, og planen
var den, at en svømmer fra Odense kanal skulle svømme ind i den saakaldte „gamle kanal“, hvor „Linz“, som vi har hørt det, var placeret.
Ingeniør Erik Poulsen, som en af gruppen kendte som en fortrinlig svøm
mer, erklærede sig villig til forsøget, men en nærmere aften-rekognoscering
viste, at spærrebommen og de udsatte tyske vagter udgjorde en absolut
hindring, selv ved nattetid, for planens udførelse, v. Behlens sikkerheds
foranstaltninger havde - i første omgang - reddet det tyske skib. I stedet
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sprængtes samme aften i Odense havn den finske damper „Gotfred“;
selve maalændringen er karakteristisk. Det drejede sig i første række om
en provokativ sabotage, hvor maalets krigsmæssige betydning kom i anden
række.
Men „Linz“ var ikke opgivet. Det lykkedes i de følgende dage at
smugle brandbomber og en ny „Limpet“ -bombe ind paa selve værftet, og
d. 28 juli anbragtes saa disse bomber med den skildrede virkning „inde
fra“. Selve anbringelsesmaaden er ikke opklaret i arkiverne, selvom en
mundtlig beretter mener at vide, at „Limpet“-bomben blev hejset ned
langs skibssiden ved hjælp af 2 stykker sejlgarn, en operation, der vis-a-vis
den tyske vagt paa Bogø maa have krævet betydelig frækhed. Anbringel
sesmaaden er imidlertid helt uvæsentlig.
Væsentlig - og afgørende for denne „Historie om en skibssabotage“ er imidlertid de konsekvenser, denne sabotage fik. De blev store og selv
for den bagkloge historiker uoverskuelige og umaadelige, selvom han
bedre end samtiden kan se de begivenheder, der nu udspillede sig, i deres
rette perspektiv og med nogen ret begive sig ud paa de begrundede for
modningers vej.
Den tyske ophidselse over det skete var naturligvis stor. I første række
rettede den sig mod politiets beslutning om, at ingen danske maatte gaa
om bord i skibet før efter udløbet af 30-timers perioden; denne bestem
melse blev ogsaa efter eksplosionen opretholdt trods v. Behlens energiske
forestillinger. Man maatte regne med muligheden af flere bomber; dette
var det uangribelige formelle standpunkt. Politiets holdning medførte,
bortset fra risikoen for, at der virkelig skulle være flere virksomme bom
ber, som ikke kunne uskadeliggøres, at arbejdet med at pumpe skibet
læns maatte udføres udelukkende af besætningen, ligesom tætningen af
lækagen blev besætningens sag. Arbejdet hermed udfyldte natten og den
følgende dag - d. 29 - og arbejdet foregik under betydelig ophidselse fra
tysk side, en ophidselse, der ikke blev mindre derved, at formiddagen ganske tilfældigt - to gange bragte luftalarm og overflyvning. Ogsaa
blandt arbejderne sporedes der tegn paa uro, og de protesterede forstaaeligt nok stærkt over, at luftalarmen først blev afgivet, da flyverne viste
sig over værftet. Forhandlingerne denne dag mellem direktør Ringsted
og v. Behlen førte til en aftale om, at værftet næste dag, saa saare politiet
havde ophævet afspærringen, skulle støbe en cementkasse i maskinrummet
og bringe værftets ejendele i land. Tyskerne ville selv overtage bevogt
ningen.
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I løbet af aftenen ophævedes politiafspærringen, og tidlig næste mor
gen indledtes den før nævnte polititekniske undersøgelse. Samtidig tog
begivenhederne imidlertid en skarpere vending. Da arbejderne stillede
om morgenen, viste det sig, at de tyske vagter om bord var bevæbnede,
hvorfor arbejderne kategorisk nægtede at gaa i arbejde, før geværerne var
fjernede. Ethvert forsøg paa at faa arbejderne til at frafalde dette krav
viste sig forgæves, og paa et møde samme dag vedtog arbejderne at staa
fast paa dette krav. Paa sin side nægtede v. Behlen ubetinget at fjerne
vaabnene. Arbejderne lejrede sig foreløbigt omkring paa værftets grund,
paa skure, paa nybygningerne og andre steder, hvorfra de betragtede de
tyske anstrengelser og kom med ironiske tilraab, og spændingen mellem
dem og de tyske soldater og befalingsmænd naaede et kritisk punkt, da
der et eller andet sted fra kastedes jernstykker efter to tyske ingeniører.
Det var naturligvis helt haabløst at faa opklaret, hvem der her var de
skyldige. Kl. 10.30, da det blev klart, at tyskerne ikke ville inddrage de
bevæbnede vagter, forlod arbejderne værftet, og den tyske besætning
maatte alene overtage hele arbejdet med at gøre skibet sejlklart til endelig
reparation andetsteds. Et vist materiel til dette arbejde blev af værftet
stillet til raadighed.
Hermed var strejkevaabnet taget i anvendelse overfor den tyske værne
magt, og det blev fastholdt i de følgende dage og fastholdt selv overfor
heftige trusler fra v. Behlens side om at gøre brug af vaabenmagt. Arbej
derne mødte paa værftet, men nægtede at arbejde. Udviklingen frem mod
modstand mod tyskerne havde hermed faaet et kraftigt ryk fremad. Det
blev straks aabenbart, at strejkevaabnet var et virksomt vaaben. Helt bort
set fra, at strejken vanskeliggjorde arbejdet med at gøre skibet klart,
fremgik det tydeligt, at arbejdernes holdning gjorde tyskerne nervøse og
irritable. Allerede fra strejkens begyndelse havde v. Behlen som nævnt
truet med at gøre brug af skydevaaben, og da strejken den følgende dag
fortsatte som en „sit-down-strejke“, truede v. Behlen med at ville trække
militær til værftet og forlangte af direktør Ringsted en garanti for, at
den tyske besætning ikke ville blive „fortrædiget“ af de hundreder af
arbejdere, der uden at arbejde opholdt sig rundt om paa værftet. Overfor
direktør Ringsted afgav arbejdernes tillidsmænd en erklæring om, at
tyskerne ikke ville blive forulempet, en garanti, som Ringsted videregav
v. Behlen, der imidlertid erklærede ikke at kunne modtage den, da han
ikke havde tillid til, at Ringsted kunne holde sit ord; ogsaa denne dag
kom det iøvrigt til en uopklaret episode, idet en møtrik blev kastet mod
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en tysk barkasse fra en af nybygningerne paa værftet. Afgørende for stem
ningen og tyskernes ophidselse var det naturligvis, at man fra tysk side
ikke kunne være blind for, at en enig og hoverende arbejderfront stod
overfor dem og nød det passerede. Arbejdernes formelle standpunkt: At
de ikke ville arbejde paa skibet med bevæbnede vagter, da geværerne let
kunne gaa af, dækkede jo aabenbart for alle over det reelle, at strejken
var en politisk og national demonstration og handling, overfor hvilken
tyskerne stod magtesløse udover en eventuel stupid anvendelse af magt,
der, som situationen var, ville have vist sig helt nytteløs. Hertil kom saa
endelig, at strejken nu bredte sig til en række industrivirksomheder inde
i byen, og at de tyske myndigheder nu for første gang i besættelsens histo
rie truede med at erklære undtagelsestilstand i byen. Samtidig kaldtes
direktør Ringsted til København, idet man ønskede et møde med ham i
det tyske gesandtskab, foranlediget af, at de tyske myndigheder i Odense
havde klaget over ham og hans holdning.
Hermed naaede krisen i udviklingen efter sabotagen sit højdepunkt.
Strejken fortsatte ganske vist, men fra d. 3 august lukkedes værftet for
de strejkende arbejdere, saa yderligere episoder blev undgaaet, og d. 5 au
gust var „Linz“ saa vidt repareret, at det kunne slæbes bort fra værftets
grund. Fra d. 6 august genoptoges arbejdet i de strejkende virksomheder.
I mødet i København d. 3 august rettedes der fra tysk side svære bebrej
delser mod Ringsted for at være medansvarlig for bombningen af „Linz“
og for hans holdning i strejkedagene, og de tidligere nævnte drastiske
bemærkninger til v. Behlen blev fremdraget, men mødet drog iøvrigt ikke
videre konsekvenser efter sig. Endnu engang - en af de sidste gange var det lykkedes at standse en udvikling, der kunne have faaet mere end
lokale konsekvenser og at lappe paa et samarbejde, der fra den store
befolknings side aldrig havde været oprigtigt, og som nu, under indtryk
af de store allierede sejre og den voksende modstandsudvikling her
hjemme, gik ind i sine sidste dage. Endnu engang var en situation reddet,
der tydelig demaskerede den politiske stemning i Danmark ved indgan
gen til august 1943.
Episoden er kun en episode. Men den er karakteristisk og afdækkende
for tidens tendenser. Interessantest er det at konstatere den enighed og
spontanitet, hvormed strejken bryder ud og udvikler sig og dens nøje
forbindelse med en modstandsaktion som udløseren af den latente stem
ning. Det fremgaar af de eksisterende modstandsberetninger, at man vel
havde haabet og anslaaet, at en alvorlig sabotage i al almindelighed kunne
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udløse en videregaaende bevægelse; derimod havde man ikke direkte søgt
at inspirere hverken denne strejke eller dens udløbere. De kom som spon
tane reaktioner. Det er umuligt at spore direkte ophavsmænd, og de, der
dengang var ledere under bevægelsen, kan i dag ikke redegøre for, hvor
dan den egentlig kom. Den groede frem af sig selv med en selvfølgelig
pludselighed og enighed, der bedre end noget andet illustrerer tidens
stemning og politiske nødvendighed. Et afgørende varsel om de urolig
heder af ganske samme art, der skulle følge umiddelbart ovenpaa, først i
Esbjerg og Odense, senere i største delen af landet, og som skulle faa
afgørende betydning for dansk historie.
Bag arbejderne staar værftsledelsen, der er uhjælpelig i klemme, lige
som politiet er det. Man kan efter det fremdragne ikke undre sig over,
at man fra tysk side saa med den største mistillid paa begge parter, selvom
man endnu klamrede sig til dem, og man kan i den omstændighed, at det
ikke lykkedes tyskerne at drive en kile ind mellem arbejderne og deres
officielle danske modspillere se et varsel om den danske enighedsfront,
der efterhaanden arbejdede sig frem, efter at først samarbejdspolitikken
var blevet likvideret gennem de begivenheder, vi her har set gaa i gang.
Karakteristisk er ogsaa de tyske reaktioner: Nervøsiteten er aabenbar,
pirreligheden ligesaa. Tanken om at anvende vaaben ligger lige i over
kanten og ordet undtagelsestilstand hænger i luften og udtales her, selvom
krisen for denne gang drev over.
Det skulle kun blive en frist paa faa uger. Ouverturen var spillet.
NOTER
1 Jeg takker specielt direktør E. Ringsted, tillidsmand M. Larsen, afdelingsleder
J. M. Troelsen og ingeniør E. Poulsen for værdifulde supplementer til arkivstoffet.
2 Besættelsestidens Fakta" bd. II s. 1217 har for denne sabotage den forkerte dato
d. 23. juli. D. 29. juli nævner bogen yderligere en skibssabotage i Odense. Paa
denne dato fandt der imidlertid ingen skibssabotage sted i Odense. Det maa være
„Linz", der gaar igen 2 steder, begge med urigtig dato. 3 Datoerne er ikke uden
interesse. Der var hengaaet over 2 aar siden køllægningen og mere end 10 maaneder siden afløbningen. Værftet har oplyst, at den normale tid for levering af en
nybygning af denne størrelse er 2-3 maaneder efter afløbning. 4 Tallene, der uden
tvivl er for smaa, er hentet fra „Besættelsestidens Fakta" bd. II. 5 Sjælen i dette
arbejde, der her som andetsteds burde underkastes en indgaaende lokalhistorisk
undersøgelse, var landsretssagfører Ernst Petersen. Han havde i vinteren 1942-43
siddet arresteret i Vestre Fængsel for sin deltagelse i „Frit Danmark"s arbejde og
indvikledes følgelig ikke i det arbejde, der nu kom i gang. 6 Georg Quistgaard:
„Fængselsdagbog og breve" (Kbh. 1946). 7 Disse modtagelser har jeg behandlet
i min bog: „Kontakt med England" (Odense 1954) s. 249 og 252-55.

HANS ANDREAS WULFF
EN JYSK LANDMAND OG POLITIKER AF SLESVIGSK ROD

Af Peter Kr. Iversen

Det er ikke helt almindeligt, at tre brødre fra et småkårshjem vokser op
til at blive fremtrædende og betydende mænd i samfundet, og det er vel
endnu mere ualmindeligt, at dette sker omkring 1800; imidlertid er det
tilfældet med trekløveret Hans, Jens og Johan Andreas Wulff, sønner af
en fattig kræmmer i Bredebro. Den ældste, Hans Andreas Wulff, som hans
fulde navn var, blev foregangsmand inden for det jyske landbrug i første
halvdel af det 19. århundrede og et af den viborgske stænderforsamlings
fremtrædende medlemmer; den anden, kniplingskræmmer Jens Wulff1 i
Brede, blev en af Vestslesvigs rigeste og mest indflydelsesrige mænd og
den tredie og yngste, Johann Andreas Wulff2, blev en markant skikkelse
inden for det østslesvigske præsteskab.
Hans Wulff blev født i Højer d. 26. september 1764 som søn af høker
Andreas Hansen Wulff og hustru Johanne Jensdatter, kaldet Dyrhus. For
ældrene sad jævnt småt i det; efter at faderen havde gjort et mislykket for
søg som købmand i Tønder, hvorved han nærmest blev bragt til tigger
staven, flyttede han til Bredebro, hvor en lille høkerhandel gav familien et
kummerligt underhold. Først da børnene begyndte at vokse til og kunde
give forældrene en hjælpende hånd, blev de økonomiske forhold bedre.
De seks børn, der voksede op i høkerhjemmet i Bredebro, fik en efter for
holdene god opdragelse, de blev holdt flittigt i skole og vænnedes til
sparsommelighed og arbejde.
Hans Wulff var en læselysten og lærenem dreng, og allerede i sit
trettende år blev han en vinter huslærer for en i Brede bosiddende knip
lingskræmmers småpiger. Om sommeren måtte han hjælpe faderen med
hans huserehandel med kramvarer og silketøj, en beskæftigelse, der var
ham inderligt imod; et fireårs forsøg som farende kniplingskræmmer i her
tugdømmerne og Nordtyskland tiltalte ham måske endnu mindre, og han
var lykkelig, da han i 20-årsalderen fik tilbudt og overtog en stilling som
huslærer hos proprietær, kammerassessor H. H. K. Lautrup på Estrup
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i Malt sogn. Han vandt i sjælden grad sin principals gunst, og da han
var færdig som huslærer, fortsatte han 1788-94 som ridefoged og gods
forvalter, til hvilket hverv han ved selvstudium i landbrugsfaglig og juri
disk litteratur flittigt havde forberedt sig. Han forestod nu skatte- og
tiendeoppebørslen og var levende interesseret i landbrugsreformernes
gennemførelse på godset. Da han i 1793 havde lært Caroline Poulsen, en
datter af forvalter på Estrupholm Asmus Anton Poulsen at kende og kort
tid efter var blevet forlovet med hende, begyndte han at se sig om efter
en passende ejendom, og i 1794 overtog han da den meget forfaldne
Nebel mølle, Vester Nebel sogn, Brusk herred. Møllen med tilhørende
150 tdr. jord, hvoraf to trediedel lå hen som hede, måtte betales med
4790 rdlr. spec., hvoraf de 800 rdlr. skulde udbetales. Endvidere måtte
der ydes en aftægt på 24 rdlr. spec. om året til sælgeren, så længe denne
levede. Selv havde Hans Wulff sammensparet 500 rdlr., 200 fik han
foræret af assessor Lautrup og hans forlovede havde rådighed over 700
rdlr.3
Endnu før det unge par efter brylluppet den 27. marts 1794 var flyttet
ind på møllen, havde Wulff påbegyndt store restaurerings- og nybyg
ningsarbejder der. Mølleværket flyttedes over på den østlige side af åen,
opførtes af grundmur og i stedet for een kværn fik den nye mølle tre
kværne, en rugkværn, en grubekværn og en boghvedekværn. Byggeriet
kostede ham 2000 rdlr., hvorved han tildrog sig en ikke ubetydelig gæld,
men indtægten af mølleriet steg, således at han snart så sig i stand til at
tænke på avlingens og dertil hørende bygningers forbedring. Det blev da
heller ikke hans virksomhed som møller, men i første omgang hans fore
gangsvirksomhed inden for landbruget, som gjorde hans navn landskendt.
Den teoretiske viden og de praktiske kundskaber, han havde tilegnet sig
på Estrup, kom ham nu til gode. Ved købet af ejendommen 1794 var der
medfulgt 2 gamle heste, 8 køer, een vogn, een plov og een harve.4 Før
han i 1802 i større format begyndte på kultiveringsarbejderne, holdt han
på 6 tdr. hartkorn 4 heste, 20-26 kreaturer, hvoraf 8-10 ungkreaturer;
udsæden var 26-30 tdr. og foldudbyttet uden mergling gennemsnitlig
fire fold. Ret omgående gik han i gang med bemergling af de sandede
agerjorder, og han indhegnede to store marker med et 1400 m langt og
V/2 m højt jorddige, hvoraf godt 500 m blev beplantet med pil. End
videre lod han til afvanding af et kær grave over 1 km grøfter, som var
to m brede. De store arealer af uopdyrket hedejord, som han havde over
taget ved købet og hvis omfang han ved tilkøb stadig forøgede, var fulde
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af store og små sten og for andre nærmest værdiløse, men han havde ved
forsøg bemærket, at heden ved mergling kunde bringes til langt større
frugtbarhed, især med hensyn til byg og havre. Fra 1802 begyndte han
da at opbryde og mergle sine magre hedejorder, og i løbet af 7 år fik
han opdyrket 82 tdr. hede. Til bemerglingen af 90 tdr. land hede og san
det agerjord udkørte han i de syv år ikke mindre end 8000 læs mergel.
Ved disse kultiveringsarbejder blev hans ejendom i den grad forbedret,
at han nu i 1809 kunde holde 60 kreaturer og 9 heste, udsæden var for
øget fra ca. 30 tdr. til ca. 60 tdr. og kornhøsten, som i 1800 var på 138
tdr., udgjorde 1809 ca. 500 tdr. Endvidere havde han udlagt 40 tdr.
land med kløver, og han avlede selv kløverfrø til udsæd. På denne tid
gjorde han også forsøg med tyrkisk boghvede, hvis gryn var bedre og
mere velsmagende end den hidtil anvendte sort.5
Samtidig med hedeopdyrkningen arbejdede han med et andet stort
kultiveringsarbejde, nemlig udtørringen af Dons Nørre- og Søndersø, der
dækkede et areal på 146 tdr. mellem Dons og Vester Nebel byer og som
havde en dybde på 1-3 m. Han var nemlig klar over, at hans jorder
måtte have gødning foruden mergel, en erkendelse, som ellers ikke var
almindelig på denne tid, og han måtte derfor søge at øge besætningen,
hvilket kun kunde ske under forudsætning af, at høbjærgningen blev sat
i vejret. Hovedparten af lodsejerrettighederne ved søerne blev opkøbt, og
ved hjælp af et lån på 2000 rdlr. fra den kgl. kreditkasse og med broderen
Jens som økonomisk parthaver kunde Hans Wulff derefter gå i lag med
dette betydelige afvandingsarbejde. Indforskrevne arbejdere fra egnen
omkring Lybæk gravede fra den nederste sø, der havde den laveste vand
stand, en 2% km lang afvandingskanal, ca. 7 m bred og på sine steder
2-3 m dyb. Efter 4 års forløb var der i denne sø kun et vandareal på 3
tdr. tilbage, 47 tdr. var forvandlet til eng, som i årene 1805-08 gav 100
-140 læs hø årligt. Af den anden og dybeste sø var der 1808 afvandet en
fjerdedel, og her kunde der ikke avles mere end 30-40 læs hø årligt.
Omkostningerne ved afvandingsarbejdet androg indtil 1808 4260 rdlr.
Medens Hans Wulff i 1808 endnu var godt tilfreds med resultatet af
udtørringen af de to søer - hans egen høbjærgning var vokset fra ca.
60 til 120 læs -, så mødte der ham siden skuffelser her. For det første
viste det sig snart, at de afvandede arealer var så bløde og sumpede, at de
næppe formåede at bære et menneske, endsige vogn og heste, og høbjærg
ningen blev derved meget besværlig; for det andet afløstes de domine
rende hvenegræsser af andre og mindre gode græsser, hvilket formentligt
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skyldtes, at vandafledningen ikke var så effektiv som i de første åringer
eller at søbunden havde skiftet karakter. Trods gentagne forsøg lykkedes
det hverken Wulff eller hans efterfølgere at få søerne helt tørlagte; fra
1919 anvendes de som vandreservoirer for vandkraft-anlægget i Harte og
er vandrigere end nogensinde før.6.
Samtidig med de store kultiveringsarbejder havde Wulff også haft det
i sin magt at forbedre og forøge bygningerne. Disse var 1794 brandfor
sikrede for 1100 rdlr., 1804 havde de en værdi af 2450 rdlr. og 1808
var ialt 114 fag forsikrede for 9250 rdlr. Også mølleriet havde Wulff
haft i tankerne. 1806 blev der bygget et stampeværk, og optaget af sit
landbrug, som han var, havde han nu bortforpagtet mølleriet for en årlig
afgift i varer og penge på 600 rdlr.
Det er ikke uden stolthed, at Wulff 1808 i en skrivelse til landhus
holdningsselskabet beretter om de store forbedringer, han i løbet af en
forholdsvis kort årrække havde fået gennemført, en præstation, som er
så meget mere bemærkelsesværdig, som han ikke var i besiddelse af likvid
kapital. Ved „sparsommelighed og vindskibelighed“ - som han selv siger
- havde han drevet det dertil, at han nu af sin ejendom havde en indtægt,
som svarede til renten af 30000 rdlr. Efter at de af Wulff meddelte op
lysninger var blevet behørigt dokumenteret af de lokale myndigheder, fik
han ved skrivelse af 24/6 1810 af landhusholdningsselskabet tilkendt et
sølvbæger til en værdi af 50 rdlr. og med indskriften „For fliid i jord
brug“.7
Forskellige spekulationer såsom køb af kirke- og kongetiende i Nebel
sogn, salg og tilbagekøb af Nebel mølle i årene 1812-13 samt nogle
andre ejendomshandler bragte ham tab, men i årene 1816-18 indvandt
han igen det tabte og formåede endda at sætte penge på rente, noget der
ellers ikke var hans stærke side. Broderen Jens Wulff siger om ham,
at han fast altid manglede penge, og nu og da måtte den rige broder give
ham en håndsrækning.8
I en årrække optoges han af plantningssagen. 1815 og følgende år
indhegnede og beplantede han en højtbeliggende lyngbakke af et areal
på godt to tdr. land med fyr, gran, elm og forskellige buske, således at
han 1821 havde en lille plantage med 4183 træer og buske i vækst på en
lyngbakke, som af ellers forstandige mennesker ansås for uopdyrkelig.
Som anerkendelse for dette arbejde fik han 1822 på landhusholdningssel
skabets foranledning fra rentekammeret tilsendt 2 pund lærkefrø og 6 pund
granfrø, og det følgende år indstilledes han påny til præmiering af land-
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husholdningsselskabet. Øverst på bakken lod han siden opføre et beboel
seshus, som han gav det noget romantiske navn Bloksbjerg efter Blocksberg i Harzen, som han i året 1818 sammen med broderen Jens havde
aflagt et besøg. Bloksbjerg blev siden aftægtsbolig for ham.9
Denne og den følgende tid var iøvrigt trods krise og en brandulykke i
1824, hvorved størstedelen af hans bygninger med inventar blev flam
mernes bytte og hvorved han led et tab på 6000 rbdlr., gode og rige
arbejdsår. Bygningerne blev genopførte, men ifølge broderen Jens’ ud
sagn ikke så godt og varigt, som de burde have været det.10 Han vandt
mere og mere i almindeligt omdømme og blev efterhånden i mangt og
meget sin egns talsmand. 1824 søgte han således på opfordring audiens
i Vejle hos Frederik VI og fremførte her ønsket om ophævelse af den
forhadte kvægtold ved Kongeåen. Hans henvendelse skal have medvirket
til, at hele spørgsmålet om toldgrænsen blev taget op til overvejelse
inden for regeringen, og at udførselstolden på kvæg og heste ved forord
ningen af 12/1 1827 blev hævet mod, at hartkornsskatterne blev forhøjet
med et tilsvarende provenu. Endvidere foredrog han ved samme lejlig
hed ønsket om, at brændevinsbrænderier kunde tillades på landet mod
betaling af en afgift, og at der i Vejle amt blev oprettet en fåreavlsstation.
Også begge disse ønsker blev kort efter kendsgerninger. Omend gennem
førelsen af disse reformer var noget, der lå i tiden, må Wulffs møde med
kongen i Vejle dog ses som et vidnesbyrd om, at han har forstået at fore
lægge sine forslag og tanker på en sådan måde, at kongen og hans mænd
har lyttet dertil.11
Landhusholdningsselskabet lånte ham mere og mere øre, og han blev
selskabets trofaste medarbejder og tillidsmand. Flere af hans indberetnin
ger blev på dets foranledning offentliggjorte.12 Da selskabet bl. a. ud
skrev en prisopgave, om der kunde udfindes regler for såsædens mængde
til et givet areal, fulgte Hans Wulff som eneste mand denne opfordring
til at gå i lag med forsøg, der kunde belyse dette for landbrugets og lan
dets økonomi såre vigtige spørgsmål. Han påbegyndte forsøgene 1816 og
fortsatte dem gennem en lang årrække. Det er vel værd at bemærke, at
lignende markforsøg først blev genoptaget af det danske landbrug 50 år
senere.13 I 1840 opsummerer han sine tanker om såsædens mængde
således:* „Når enhver landmand brugte helbrak, såede sin sæd tidligt, det
vil sige mellem 20. august og 6. september, da er jeg forvisset om, at der
* Retskrivningen i citaterne er tillempet moderne skrivemåde.
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af sædekorn kunde spares så meget, som til brødkorn forbruges fra l.maj
til kornhøstens begyndelse, for såvidt den agerdyrkende klasses forbrug
angår. Forsøg har godtgjort, at 3% skp. rug udsået i en geometrisk tønde
land den 24. august har bragt et udbytte af 11 tdr. 3 skpr., når 8 skpr.
rug i et lige areal, lige god og lige vel behandlet jord udsået samme års
16. oktober ikkun gav 6 tdr. 5 skpr.“14 Han mener, at der i hele landet
vilde kunne spares 300 000 tdr. vintersædekorn årligt, såfremt hans anvis
ninger fulgtes. Men forudsætning for, at vintersæden kan sås så tidligt
som i august-september var, at markfred gennemførtes overalt. For sine
forsøg med udsædens størrelse tildeles han allerede ved udgangen af 1824
landhusholdningsselskabets 2. bæger „med en passende påskrift“.15
Som selskabets tillidsmand anvendtes Wulff fra 1828 som tilsyns
førende ved dets forsøgsgård i Ferup, Lejrskov sogn,16 og på et område
blev han selskabets specielle rådgiver og konsulent, nemlig m. h. t. hør
dyrkning og hørtilberedning. 1826 og senere har han afprøvet forskellige
hørskættemaskiner17 og 1829 fik han overdraget at besørge en ny ud
gave af justitsråd C. G. Rafns udsolgte „Vejledning til at dyrke Hør og
bearbejde den indtil Heglingen“. På selskabets bekostning foretog han i
den anledning en studierejse til hertugdømmerne og Nordtyskland, hvor
han især dvælede i egnen omkring Heltzen. De oplysninger, Wulff ind
hentede på denne rejse, offentliggjorde han i en artikelserie i Tidsskrift
for Landøkonomi 1829 og senere blev de sammen med hjemlige erfarin
ger indarbejdet i den nye udgave af Rafns bog, der udkom 1830. En
tredie forøget udgave af vejledningen, ligeledes ved Wulff, udkom
1837.18
I Wulffs forhen omtalte indberetning19 til landhusholdningsselskabet
fra 1840, foranlediget ved et af selskabet udsendt rundspørge, nedfælder
han et langt livs erfaring som praktisk landmand. Han skriver bl. a. her,
at han anser helbrak for at være et af de bedste og nødvendigste midler
til dels at rense jorden for ukrudt og til dels at forøge jordens gødnings
kraft. Han medgiver, at dyrkning af lupiner i brakskiftet til underpløjning
kan give jorden mere gødningskraft, men at så grønsæd til staldfodring,
høbjærgning eller afgræsning, anser han hverken for gavnligt eller tilråde
ligt, og han understreger meget stærkt, at under vekseldrift må hvile- og
brugsperioder være lige lange. Det var før kunstgødningens tid, og det
var på en tid, da fremskridtsvenlige landmænd eksperimenterede med
jordmøddinger og sommerstaldfodring, hvorved gødningen kunde op
samles hele året. Wulff finder ikke hel-staldfodring tilrådelig, især ikke
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hvis besætningen består af malkekøer, da mælkeudbyttet uvægerligt vil
blive nedsat i tørre somre på grund af mangel på grøntfoder. Derimod
anbefaler han halv-staldfodring, hvorved kreaturerne kommer på stald
om middagen og om aftenen. Ved denne driftsform kan der samles en
betydelig sommermødding, især hvis man uden spild kan opsamle ajlen
og den bløde gødning. Hertil er strøelse af strå eller lyng ikke tilstrække
lig, men Wulff anbefaler tørvejord, som opsuger ajlen, fæstner gødnin
gen og giver en særdeles god blandingsgødning, der bringer rige frugter.
Selv har Wulff halv-staldfodret 50 stk. hornkvæg fra maj til november
og har samlet en sommermødding på 4-600 læs, hvormed han har kunnet
gøde 8-10 tdr. land vintersæd. Hvornår Wulff er begyndt at anvende
halv-staldfodring fremgår ikke af hans egen redegørelse, men der fore
ligger i hvert fald oplysning om, at han 1826 har praktiseret den.20
I sin ungdom havde han tilført sine jorder store mængder mergel, og
det havde i første omgang givet godt resultat. Allerede da havde han
en følelse af, at mergel alene ikke vedblivende kunde holde jorden i
ydedygtig stand. Som gammel mand har han fået en sikker erkendelse
heraf. Han skriver herom: „Mergel er et gavnligt pirringsmiddel, hvis
virkning man i større eller mindre grad sporer i 30 til 40 år, men det er
ingen gøde; det er derimod lig en spore eller svøbe for den træge hest,
men ingen havre. Er svøben opslidt og hesten træt, da hjælper intet nyt
forsøg af samme slags, thi gentagen mergling hjælper fornemmelig på
tyndmuldede jorder intet. Har man derimod dybere muld og kan ved
reoling komme nogle tommer under den gamle fure, da kan pirringsmid
let atter vise sig virksomt, skønt i langt ringere grad, og er det gamle
ordsprog vel at lægge mærke til, som siger: Mergel gør faderen rig, men
sønnen fattig.“ Det var praktiske erfaringer, som også blev benyttet af
ham i stændersalen i hans kamp mod den nye hartkornsmatrikel.
Med hensyn til jordforbedring iøvrigt omtaler han afvanding, ikke blot
af kær og dyrkelige heder og moser, men også af højtliggende agerjord,
hvor et underlag af stift bindeler forhindrer vandet i at trænge længere
ned i jorden end omtrent en plovfures tykkelse. Han har selv haft gode
erfaringer ved udgrøftning af sine jorder.
Også landbrugets redskaber og maskiner havde naturligvis hans inter
esse. Han anbefaler indførelse af bedre kornrensemaskiner, hvorved der
både kan skaffes en bedre handelsvare og bedre sæd. I en årrække havde
landhusholdningsselskabet på forskellig vis, bl. a. ved afholdelse af præ
miepløjning agiteret stærkt for indførelsen af svingploven. Wulff er
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ikke ubetinget tilhænger af denne. En velkonstrueret dansk hjulplov
anser han for mere hensigtsmæssig på flade jorder; på bakkede jorder har
svingploven derimod fortrinnet, selv om den dog i det hele aldrig går så
støt som hjulploven. Svingploven er lettere at trække for et par heste,
men den lægger sjældent eller aldrig sin fure så godt som hjulploven,
omend den mest øvede hånd styrer den. Når Wulff således lader sin
skepsis komme til orde overfor svingploven, skyldes dette vel især per
sonlige erfaringer fra nogle af Nebel mølles stenede agre, hvor det
ifølge C. Dalgas i 1820’erne var aldeles umuligt at komme frem med
svingploven.21
Det lader ikke til, at Hans Wulff i 1840 har givet sig af med roedyrkning. I hvert fald omtales denne afgrøde ikke i hans redegørelse til land
husholdningsselskabet. Derimod meddeler han, at kartoffelavl til hus
holdningsbrug er godt i gang overalt, men at opfodring kun finder sted
i ringe grad. Han anbefaler kartofler til studefedning, hvortil de er mere
anvendelige end til foder for malkekvæg.
Sluttelig kommer han ind på et forhold, som han tidligere havde bragt
på bane i stænderforsamlingen,22 nemlig landhusholdningsselskabets og
regeringens favorisering af den lette hest, fuldblodet, på bekostning af
den svære, jyske arbejdshest. Nogle år forud havde en dyrlæge, Gustav
Michelsen, i en præmieret besvarelse af en prisopgave, udskrevet af land
husholdningsselskabet, taget til orde for indførelse af fuldblodsheste til
avlsbrug og for afholdelse af væddeløb. I fuld alvor hævdede han, at
væddeløb var det eneste middel, hvorved alle hoveder kunde samles
under een hat og derfor en af monarkiets grundpiller. Som praktisk land
mand havde Wulff i stændersalen vendt sig mod denne tåbelige heste
avlspolitik og advarer også nu i sin indberetning 1840 stærkt imod, at
den uheldige blanding mellem den finbenede, engelske race og landracen
fortsættes, da hesteeksporten derved vilde blive ødelagt. Udlændingene
søgte med begærlighed og til høje priser danske heste med sunde stærke
ben og intet blandingsgods. Som et eksempel på, at de jyske bønder er
fuldt ud bekendte hermed nævnes, at en fuldblodshingst, som var ind
købt af et interessentskab i Vejle fra hertugen af Augustenborg’s stutteri,
havde ingen eller kun få hopper til bedækning; dens afkom var med få
undtagelser såre mådeligt, og en spøgefugl blandt interessenterne havde
fornylig udtalt, at den nok snart ville komme på fattigkassen. Wulff
spørger, hvad kan det nytte, at en fuldblodshest enkelte gange om året
kan gennemløbe en dansk mil i 10-20 minutter, når den ikke kan holde
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til jævnt strengt arbejde og tilmed er dyrere i foder end den danske,
d. v. s. jyske hest. Fuldblodet og halvblodet burde aldrig, således som det
er tilfældet ifølge plakaten af 25/2 1837, have været foretrukket frem for
den danske race, hvilken opfattelse er den almindelige overalt i Nørre
jylland. Han slutter med at sige, at fremtiden vil vise, hvem der har ret.
Og Wulff og andre fortalere for den jyske hest som f. ex. St. St. Blicher,
C. Dalgas og S. A. Fjelstrup fik ret på trods af al officiel sagkundskab
og bedreviden.23
Da Wulff i 1840 som 76-årig skrev sin indberetning til landhushold
ningsselskabet var han ikke selv praktisk landmand mere. 1835 havde han
nemlig overladt Nebel mølle til svigersønnen Christian Georg Campen,
men det kan vist kun være i en følelse af indre tilfredshed og stolthed,
han har foretaget denne afståelse. Den usle og magre ejendom, som han
overtog i 1794 var ved flid, dygtighed og praktisk indsigt vokset til en
veldrevet herregård på 400 tdr. land med en besætning på 100 kreaturer,
25 får og 13-16 heste.24 En sådan indsats måtte naturligvis også vække
opsigt udadtil, og han fik sin rigelige belønning med hensyn til aner
kendelse og udmærkelser. Landhusholdningsselskabets sølvbæger blev
ham tilkendt tre gange, og 1843 31/12 blev han optaget blandt dets „be
standige ordentlige“ medlemmer,23 hvilket i vor tids sprogbrug vel nær
mest kan sammenlignes med en udnævnelse til æresmedlem. Også myn
dighederne forstod at gøre brug af Wulffs arbejdskraft. 1831 fik han
overdraget det måske ikke særligt behagelige hverv som kystbefalings
mand under koleraepidemien, og 1837 blev „den for sin retsindighed
samt efter sin stilling ved ualmindelig dannelse og kundskaber noksom
bekendte dannebrogsmand og møller Wulff i Vester Nebel“ af amtmand
Hoppe indstillet til udnævnelse til landvæsenskommissær i Vejle amt. I
sin indstilling henleder amtmanden rentekammerets opmærksomhed på,
at Wulff ikke vil have noget imod ved udnævnelsen at blive tillagt rang
som kammerråd. Det fremhæves, at der i den sydlige del af Vejle amt
vil være vanskeligt at finde en mand, der forener duelighed med vilje
på samme måde som Wulff. Udnævnelsen forelå den 25. april 1837.26
1840 blev han udnævnt til ridder - dannebrogsmand var han allerede
blevet 1811 -, og ved sin afskedigelse som landvæsenskommissær 1845
blev han justitsråd.27
Wulff var ikke uimodtagelig for den slags officielle hædersbevisninger
- det lå i det hele taget ikke for brødrene Wulff at stille deres lys under
en skæppe men en mere inderlig glæde har han dog sikkert følt ved, at
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han af grænseegnens befolkning blev valgt til at repræsentere dens inter
esser i Viborg stændersal. Hans ry som landmand, hans indgroede had til
toldgrænsen og konsumtionen og hans almindelige indsigt i offentlige for
hold iøvrigt kvalificerede ham til at møde i stænderforsamlingen i Viborg,
1836 og 1838 som repræsentant for de mindre landejendomsbesiddere i
15. nørrejyske landdistrikt, der omfattede den sydlige del af Vejle amt,
og 1840, 1842 og 1844 som deputeret for 22. distrikt, der omfattede den
sydlige del af Ribe amt, hvorved han også blev repræsentant for sin føde
egn, de vestslesvigske enklaver.28 Wulff følte sig i udpræget grad som
sine vælgeres repræsentant, og han sonderer nøje stemning og ønsker
blandt dem. Sommeren 1835 afholdt han således uden avisomtale møder
med sine vælgere,29 en fremgangsmåde, som ikke billigedes af regerin
gen og ved kancellipatent af 14/9 1835 direkte blev forbudt.30 Hans personalkendskab og forbindelser med administrationen udnyttedes også til
fordel for lokale myndigheder,31 vælgere, bekendte og familie; som vor
tids folketingsmænd forstod han at slide trapperne hos høje embedsmænd
i København. Under et ophold her efteråret 1837 sammen med broderen
Jens, skriver denne i sin dagbog under 14/11: „Broder Hans løb omkring
og besøgte de store“.32
I den viborgske stænderforsamling kom Hans Wulff til at indtage en
solid position og blev trods sin høje alder et af dens flittigste og mest
virksomme medlemmer. Det blev hans opgave som alderspræsident i alle
fem forsamlinger, hvori han deltog, at lede konstitutionen, og han gjorde
dette med megen værdighed. Han plejede hver gang, forinden præsident
og vicepræsident blev valgt, i en kort tale at fremføre nogle mere almin
delige bemærkninger. I sin tale som alderspræsident 1836 sagde han
blandt andet efter i lidt højtravende vendinger at have udtrykt sin glæde
og taknemmelighed over stændernes indførelse: „Meget - det føler og
ved vi - findes i vore indretninger, som kunne behøve forandring, og vi
nærer det faste håb, at det mulige vil blive opfyldt, når vi fremsætter
vore andragender med beskedenhed og mådehold. Endnu eet er nødven
dig, når vi skulle opnå det attråede gode, og dette er endrægtighed. Enig
hed giver styrke. Fjern være kasteånden fra vor forsamling. Ingen be
tragte sig alene som talsmand for den borgeklasse eller det distrikt, der
valgte ham, men alles formål være: at fremme det heles vel med redeligt
sind efter pligt, overbevisning og samvittighed.“33 Som alderspræsident
var det endvidere hans opgave at slutte samlingerne med tak til præsident
og vicepræsident, men også her kunne han indflette almindelige politiske
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tanker.34 I samlingen 1840 blev det hans opgave på etårsdagen for Frede
rik VI’s død at holde mindetalen over ham.35
Hans taler som alderspræsident var iøvrigt gerne formede som e'n hyl
dest til monarken, men især de to sidste sessioner indeholdt de dog en del
indirekte og direkte kritik af statsstyrelsen. I slutningstalen 1842 klagede
han således over, at der ikke var tilmålt stænderne længere tid til for
handlingerne. Mange private petitioner havde ikke kunnet blive behand
lede, og petitionsvejen igennem stænderne var dog efter hans mening
for undersåtterne den sikreste vej til monarkens trone. I åbningstalen
1844 beklagede han ligeledes, at der var givet stænderne for kort tid til
forhandlingerne, og han kom her også kort ind på det slesvigske spørgs
mål, som lå ham stærkt på sinde. I sit formelle hverv som alderspræsi
dent måtte han udtrykke sig i moderate vendinger, men heller ikke, når
han ellers tog ordet, tyede han til stærke udtryk; her gled han smukt ind i
billedet af de øvrige stænderdeputerede. Hans virksomhed i stændersalen
var iøvrigt præget af, at han søgte at sætte sig grundigt ind i sagerne, og
hans taler kan ved den udstrakte anvendelse af beregninger og statistisk
materiale måske siges at virke lidt tørre.
Wulffs hovedindsats som politiker blev hans utrættelige kandp mod
Kongeå-grænsen, som han ad forskellige veje søgte at komme til livs.
Selv om der som tidligere nævnt og vel til dels på Wulffs foranledning
var gennemført lempelser i Kongeå-tolden, og landbrændevinsbrænde 
rier var blevet tilladte mod afgift, så fandt der dog stadig et udstrakt, ja,
ganske hæmningsløst smugleri sted, som nok kunde give ansvarsbevidste
folk i grænseområdet noget at tænke på. Toldgrænsens ophævelse var
imidlertid ikke et problem, der var så lige til at løse, og Wulff var også
klar over, at forudsætningen, for at ophævelsen kunde gennemføres, var,
at der skabtes ensartethed med hensyn til skatter og afgifter i Slesvig og
kongeriget. Gennemførelsen af „lige byrder og lige rettigheder i den
hele stat“ blev for ham slagordet og midlet til at nå målet, toldgrænsens
udslettelse.
Af taktiske grunde lagde han derfor i stænderforsamlingen 1836 for
med et forslag om konsumtionens ophævelse. I sin forelæggelsestale hen
viste han til, at i og for sig var provenuet ikke så trykkende, men han be
klagede sig over den ulige fordeling og det store smugleri. I een by kan
konsumtionen af malt og øl således være 66 rbsk. pro persona, medens
den i en anden udgør 3 rbsk. Og som et andet eksempel nævner han, at
i en amtskøbstad er der 1834 i konsumtion af brændkorn og brændings-
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redskaber kun betalt den ubetydelige sum af 275 rdlr. Heraf kunde man
dog ikke drage den slutning, at der ikke blev drukket meget brændevin
på denne egn, men det var åbenlyst, at der fandt ulovlig brænding sted.
Wulff forsvarede den ulovlige brænding: „Thi hvor man har magre
marker, få eller ingen enge, ingen mergel til at forbedre sine usle hede
jorder med, vilde landmændene eller fiertallet gå til grunde, hvis de ikke
afbenyttede dette utilladelige hjælpemiddel“. Dette forhold skadede dog
imidlertid kun statskassen, medens derimod det udbredte smugleri fra
hertugdømmerne skadede såvel statskassen som beboerne, da disse ved
ikke selv at brænde gik glip af affaldsprodukterne, der var et vigtigt
kreaturfoder. Han regnede med, at der årligt fra Sønderjylland indsmug
ledes to millioner potter brændevin, medens der på legal vis indførtes
53 000 potter; toldvæsenet var det kun lykkedes at konfiskere 8600 pot
ter.36 For at komme ondet til livs burde brændevinsbrændingen til eget
husbehov derfor frigives, og som erstatning til statskassen for det mistede
provenu skulde der lægges en direkte personskat på byerne og en hartkornsskat på landet. Forslaget kom til komitebehandling, men ved den
endelige afstemning faldt det med 15 stemmer for og 35 imod.
Under drøftelsen af det i samme samling af regeringen fremsatte for
slag til en ny forordning angående grænsetoldvæsenet fulgte Wulff sine
tanker angående Kongeå-tolden op ved at udtale sin tilfredshed med rege
ringsudkastets tendens til at udviske skellet mellem monarkiets enkelte
dele og fremhjælpe „en friere samfærdsel“..37 Men hans mål var den fuld
stændige udslettelse af toldgrænsen ved Kongeåen, og forslag sigtende i
den retning blev i de følgende samlinger regelmæssigt fremsat af ham.
Juni 1838, altså før den nye toldforordning af 12/12 1838 var udstedt og
måske i håb om, at det endnu var muligt at få den ændret, stillede han for
slag til en petition om, at Danmark måtte erholde samme toldlovgivning
som Slesvig og Holsten, og i samme samling blev forslaget om konsum
tionens afskaffelse genfremsat. I sin forelæggelsestale til sidstnævnte
forslag udtalte han: „Hensigten og hovedformålet for dette og flere af
mine andragender er nærmelse til hertugdømmernes friheder til uvurder
lig fordel for Nørrejyllands købstadsbeboere og landmænd. Forandredes
port- og formalingsafgiften til en direkte skat, frigaves brændevinen på
den for alle mest gavnlige og hensigtsmæssige måde, blev toldafgifterne
sat på lige fod med hertugdømmerne, da var den sikreste grænse sat for
smugleriet og underslæb, såvel mellem Danmark og hertugdømmerne
som i selve provinserne, og den unaturlige skilsmisse mellem folk af een
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stamme, med eet sprog, under een regering, denne adskillelse, som koster
meget og gavner lidet, vilde blive aldeles undværlig“. 38 Også denne
gang som i senere forsamlinger måtte Wulff se sine forslag blive ned
stemte. Det vilde her føre for vidt at følge alle Wulffs forslag sigtende
mod toldgrænsens ophævelse gennem de fem stænderforsamlinger, hvori
han deltog. Her skal blot anføres, at hans principielle og ideelle synspunk
ter vel nok blev mødt med stigende velvilje, men praktiske forhold som
den nørrejyske tekstilindustris frygt for konkurrence fra hertugdømmerne
og vanskeligheden ved at finde en erstatning til statskassen for bortfaldet
af konsumtions- og toldafgifterne bevirkede, at den nørrejyske stænder
forsamling længe holdt igen overfor Wulffs forslag. Vel nok under på
virkning af Roskilde stænderforsamlings indstilling over for det inden
landske toldskel gik den viborgske stænderforsamling i 1842 dog med
til, at der affattedes en petition angående adgang til fri indførsel af
brændevin til grænsedistrikterne.39 Dette ønske blev imødekommet ved
plakat af 4/10 1843.40 En personlig tilfredsstillelse for Wulff måtte det
også være, at herredsfoged With, en af stændersalens mest fremtrædende
personligheder, med hvem han på flere felter havde et nært samarbejde,
fik det ønske indføjet i petitionen af 1842, at kongen „vil henvende sin
særdeles omsorg for, at de hindringer, der ere for ophævelsen af told
grænsen mellem Danmark og hertugdømmet Slesvig snarest muligt måtte
bortryddes“. Et skridt i denne retning skete ved plakaten af 13/3 1844,
hvorved bl. a. forbudet mod udførsel af klude fra kongeriget blev op
hævet. 41
Tiden mellem stænderforsamlingerne 1842 og 1844 blev benyttet til et
kraftigt fremstød i offentligheden for toldgrænsens ophævelse. Wulff og
hans politiske meningsfæller søgte nu kontakt med nordslesvigerne for at
få dem til at gå med i aktionen, men agitationen fandt kun ringe gen
klang i de brede befolkningslag her. Ved et i Kolding d. 22. december
1843 arrangeret møde talte Wulff indledningsvis, og derefter blev der
holdt taler af herredsfoged With og den sønderjyske fører Laurids Skau.
Den på mødet vedtagne resolution, hvori man krævede toldgrænsen op
hævet og egaliseringen af afgiftsforholdene nord og syd for Kongeåen
gennemført, blev fremlagt til underskrift i store dele af Jylland og kunde
nogen tid efter indsendes til kongen med over 6000 underskrifter.42 Da
Wulff i stænderforsamlingen 1844 påny fremsatte sit forslag „angående
udjævning af de mellem kongeriget og hertugdømmerne befindende ma
terielle forhold“, blev det med hans billigelse henvist til samme komite,
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som behandlede et af overkrigskommissær Holst fremsat forslag angående
konsumtionens afskaffelse. Resultatet af forhandlingerne blev nu en næ
sten enstemmig petition, hvori konsumtionen i kongeriget krævedes af
skaffet, og at der til gengæld indførtes en almindelig brændevinsafgift.43
Wulff kunde notere denne vedtagelse som en sejr for sine synspunkter,
omend han ikke fandt petitionen vidtgående nok. Kravene om toldgræn
sens udslettelse var dog stadigt voksende. 1844 vedtog Roskildestænderne
en petition desangående, og 1846 vedtoges i Viborg næsten enstemmigt
en petition vedrørende omregulering af told- og brændevinsafgifterne for
hele den danske stat, for at toldgrænsen snarest muligt kunde blive op
hævet.44 Men da var Wulff ikke medlem af stænderforsamlingen mere,
og det skulde ikke times ham at se toldgrænsen slettet ved Kongeåen d.
1/1 1851.
Også på anden måde var Wulff med til at arbejde for en nærmere for
bindelse mellem Slesvig og kongeriget. Da Algreen-Ussing i 1838 i et
skrift havde rejst kravet om en sammenslutning af de to kongerigske
stænderforsamlinger, blev forslag sigtende i denne retning også samme
år fremsat i den jyske stænderforsamling og blev genfremsat her efter
året 1840 sammen med kravet om skattebevillingsret for den forenede
stænderforsamling. Allerede 1839 havde der dog offentligt været rejst
krav om, at også den slesvigske stænderforsamling skulde være med i for
eningen,45 og denne tanke arbejdedes der videre med i løbet af sommeren
1840. I et brev dateret 7/7 1840 meddeler herredsfoged With fortroligt
til professor Schouw, at de jyske stænderdeputerede har bestemt, når for
fatningsspørgsmålet kommer til forhandling, da at andrage, at Slesvig
forenes med Danmark i en fælles forsamling, og at Holsten som en del
af det tyske rige får sin egen forsamling. Man bearbejdede i så henseende
de slesvigske deputerede og adskillige af dem skulde ifølge With være
vundet for tanken. I denne forbindelse nævnes „gamle Wulff“ som
utrættelig.46 Denne havde jo udstrakte forbindelser i Sønderjylland, og
det er vel muligt, at han under sit fem ugers ophold i Brede marts-april
og et kortere ophold i juni 183947 har søgt at orientere sig hos sønder
jyderne og påvirke dem. Hvem Wulff har kontaktet, foreligger der ingen
oplysninger om udover, at han 1839 har haft en samtale med P. Hiort
Lorenzen, og at han i forsommeren 1840 har haft i sinde igen at få et
møde med ham, men forretninger havde medført, at han måtte lægge sin
rejse uden om Haderslev. I stedet skrev han et brev, dateret 23. juni
1840.48 I dette, der er skrevet på tysk, søgte han ved sammenligning mel-
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lem kongeriget og sønderjyske forhold at påvise, at m. h. t. offentlige
byrder og borgerlige friheder var man trods alt ringere stillet i Sønder
jylland end i kongeriget. Pressetvangen var så absolut mere trykkende syd
for Kongeåen, og han fortsætter: „Wenn wir also durch gemeinschaft
liches und vereinigtes Bemühen das Ziel, wonach wir alle streben, am
leichtesten erringen könnten, wäre es dann nicht Pflicht die Gemüther der
dies- und jenseitigen Bewohner der unnatürlichen Zollgränse, wo möglich
zu vereinigen“. Alle ønsker udvidelse af de af Frederik VI givne insti
tutioner og alle ønsker den størst mulige og så hårdt tiltrængte reform af
finansvæsenet. Hertugdømmerne og kongeriget er fælles om kravet om
skattebevillingsretten, og han sætter sin lid til, at Christian VIII vil
acceptere alt, hvad stænderforsamlingerne forelægger ham. Wulff har
hos frisindede og indsigtsfulde mænd i Jylland, hvorimellem flere stænderdeputerede, mødt tilslutning til foreningstanken, og han henvender
sig nu til Hiort Lorenzen med anmodning om, at han vil medvirke til
at fjerne en eventuel modstand i Slesvig mod foreningstanken. Om Wulff
har fået svar på sin henvendelse får stå hen - Hiort Lorenzen var jo netop
i denne tid, som det fremgår af hans brevveksling med Orla Lehmann, i
opbrud,49 - men udelukket er det vel næppe, at Wulffs kontakt med Hiort
Lorenzen 1839-40 kan have været medvirkende til, at denne er nået til
erkendelsen, at indførelsen af konstitutionelle tilstande for Slesvigs ved
kommende lettere vilde kunne ske sammen med kongeriget end med Hol
sten. Wulff og hans ligesindede jyske deputerede kolleger har dog trods
Withs oven berørte optimisme givetvis mødt skuffelser i Sønderjylland
m. h. t. foreningstanken, og da forfatningsspørgsmålet kom på dagsorde
nen i stænderne i Viborg efteråret 1840, blev foreningen med Slesvig
ikke drøftet. Under forhandlingerne tog Wulff kun ordet een gang i et
kort indlæg, hvor han lagde sit konstitutionelle sindelag for dagen og
ikke nærede betænkeligheder ved en udvidelse af valgbarheden.50
I en vis sammenhæng med Wulffs arbejde med Kongeå-grænsens af
skaffelse må også det af ham i 1838 rejste forslag angående reguleringen
af de såkaldte blandede distrikter i Vestslesvig ses. Forslaget toges imid
lertid tilbage, da det blev oplyst, at spørgsmålet allerede var taget op til
overvejelse inden for regeringen.51
Ser man på Wulffs arbejde iøvrigt i stændersalen, så er det bøndernes
og landbrugets kår i det hele taget, som har hans interesse, og hvor han
jo også med vægt kan fremsætte sin mening. Da oberst Brock 1836 havde
fremsat sit forslag om indførelse af almindelig værnepligt, kalder Wulff
det en uomstødelig sandhed, at alle burde deltage i den hellige pligt at
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værne for konge og fædreland, men holder ikke desto mindre på, at den,
der vil og kan stille en anden for sig, ikke skal være soldat i fredstid.52
Han gør sig til talsmand for fæstets overgang til selveje og kræver, at det
privilegerede hartkorn skal deltage i vejarbejde på lige fod med det uprivilegerede.53 I en enkelt sag kom han i modsætning til sin ellers gode ven
og liberale meningsfælle, herredsfoged With, nemlig i spørgsmålet om
indførelsen af den nye hartkornsmatrikel. Wulff fandt, at hedeegnene i
Ribe og Vejle amter var blevet ansat alt for højt, og derfor blev flittige
landmænd, som havde brudt hedejord op og frugtbargjort den ved
mergling, for højt beskattede i sammenligning med andre. Efterhånden
som merglingens virkning aftog, vilde denne byrde blive endnu mere
tyngende; her talte Wulff af egen erfaring. Han havde i stændersalen
1838 uden held modarbejdet den nye matrikel og søgte nu i 1839 uden
om stænderne at hindre, at den blev sat i kraft. I lange artikler i Fædre
landet og Jyllandsposten tilrådede han alle, der følte sig for højt ansatte,
at indgive klage herover, og han indsamlede samtidig underskrifter på en
henvendelse til kongen, hvorved denne skulde bevæges til at undlade at
sætte matriklen i kraft. With rettede i den anledning i Jyllandsposten et
hvast angreb på Wulff og beskyldte ham med rette for manglende konsti
tutionel adfærd i denne sag.54 Så vidt det kan ses, fandt Wulff ikke an
ledning til at svare herpå, men modarbejdede fremdeles indførelsen af
den nye matrikel. Han kan ikke sige sig fri for, at han i denne sag er
kommet noget på tværs af de ord, hvormed han som alderspræsident i
1836 indledede den første jyske stænderforsamling. Han havde, hvad
With også fremhæver i sin forannævnte artikel, i denne sag som i andre
udelukkende haft i sinde at varetage sine vælgeres og hjemegns interesser,
men principielt havde han ved at gå uden om stænderne forbrudt sig
mod den konstitutionelle ide, hvilken han iøvrigt satte højt. Han går
således ved lejlighed stærkt ind for, at stænderne får skattebevillingsret
og kontrol med finanserne.55
Han krævede sparsommelighed i statshusholdningen og udtrykte 1842
sin glæde over gennemførte besparelser på militærvæsenets område. Af
viklingen af statsgælden havde han sin egen - nogle vil måske synes lidt naive løsning på. I de to sidste stændersamlinger, hvor han deltog,
stillede han forslag om, at der årligt blev hensat godt 5 mili. rbdlr. til
afbetaling af statsgælden, der androg 100 mili. rbdlr., således at denne
kunne være afbetalt i løbet af 47 år.56
Wulffs navn havde fået en god klang i jyske ører, og der blev kaldt på
ham til deltagelse i nationalt og folkeligt arbejde på forskellig vis. Da
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det 1840 kom på tale at rejse et monument over Frederik VI, blev han
medlem af den komite, der skulde forestå indsamlingen af bidragene der
til. Monumentet fik sin plads på Skanderborg slotsbanke og afsløredes
1845. Denne sag gav iøvrigt til en begyndelse anledning til megen avis
polemik, hvori også Wulff deltog.57 1841 var han taler ved Blichers
Himmelbjerg-møde,58 og det følgende år blev han medlem af det udvalg,
der forberedte oprettelse af et Himmelbjerg-selskab; Blicher har vel
ment at kunne anvende ham bl. a. som kontaktmand til sønderjyderne.
Wulff så ellers med nogen skepsis på foretagendet; til sin gode ven og
kollega i stænderforsamlingen, godsejer Tang, Nr. Vosborg, skrev han
d. 23/3 1842 i anledning af en indbydelse til et møde i Ry d. 6. april,
hvor Himmelbjerg-selskabets oprettelse skulde drøftes, således: „At det
kunde være rart at have et sådant provincialsamlingssted, vil jeg ikke
nægte, men vil det have eller få noget andet formål end blot til lyst.
Politisere må vi ikke, rådslå om monarkens indskrænkning ved en pas
sende konstitution er lovstridigt... Et slags alting på Himmelbjerget
kunde jo være rart nok, hvor ved siden af ålefadet og den kære flaske
kunde vorde tænkt og talt over fødelandets anliggender til det godes
fremme, hvis det ej turde betragtes som en røst i ørkenen. Planer til be
kostninger vil uden Himmelbjergets stemme nok blive lagt, men planer
til besparelser, hvor de hårdelig måtte behøves, vil, om de end udråbes
med dommedagsbasuner, næppe trænge igennem. Rigtignok kunde mænd
her udveksle ideer, der muligt kunde finde anvendelse i sogneforstanderskaberne og i amtsrådene, ja endog forplantes til stændersalen, men lyder
ikke også derfra, omend ingen klangløs, så dog virkningsløs stemme, hvad
ting af vigtighed angår?“ Wulff vil kun komme til Ry, såfremt Tang og
forskellige andre af hans politiske venner vil give møde.59 På Tangs og
Withs opfordring kommer han da til stede, og senere søger han gennem
P. Hiort Lorenzen at skaffe tilslutning i Sønderjylland.60 Om hans senere
deltagelse i Himmelbjerg-møderne og deres tilrettelæggelse høres intet,
måske har han trukket sig ud af arbejdet sammen med godsejer Tang
1844, om ikke før.61
Wulff var også en gammel mand nu, og navnlig hæmmedes han ved,
at synet svigtede. Allerede som dreng havde han mistet synet på det ene
øje, og i begyndelsen af 1840’erne aftog det også mere og mere på det
andet; 1845 var han næsten helt blind, og han måtte derfor trække sig
ud af al offentlig virksomhed.62 Mest ondt har det vel nok gjort ham, at
han ikke mere kunde være med i arbejdet i stændersalen, hvor han havde
vundet sig så mange venner, og vemodet ved afskeden var gensidig. Ved
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stænderforsamlingens sammentræden 1846 beklagede hans gamle arbejds
fælle, den nye alderspræsident, justitsråd Fjelstrup, at Wulff ikke kunde
være med. „De blandt os, som kendte ham, var også vidner til den virkeog gavnelyst, som besjælede ham og den ufortrødne iver, med hvilken
han påtog sig og meddelte mange for stænderne nyttige oplysninger. Ikke
meget svækket på hans tidligere åndsevner følger han vejledet af sin
kærlige omgivelse med fortids minder vore forhandlinger i det hyggelige
hjem, hvortil han alt i længere tid har været indskrænket højst svag på
syn og hørelse. Han arbejdede her og i livets øvrige sysler, medens det var
dag for ham“.63
Efter at han i 1836 var blevet enkemand, holdt datteren Eulalia hus
for ham på Bloksbjærg og var ham en god støtte i de sidste vanskelige
år. Hun hjalp ham med nedskrivningen af hans erindringer, som han
desværre kun fik ført frem til 1794, og hun nedskrev de „klapperim“, som
han dikterede hende, og hvori han gav en kort oversigt over sit bevægede
liv. Såvel den ufuldendte selvbiografi som rimene er senere blevet
trykte.64 Sine ejendomme havde han allerede 1842 solgt til svigersønnen
C. G. Campen, og 1843 havde han skiftet med sine børn.65 Han døde d.
6. januar 1850 i en alder af 85 år, gammel og mæt af dage.
Hans Wulff var fra barns ben et fortælletalent, og han skildres også
som ældre som en livlig og underholdende mand, som med samme
selvfølgelighed omgikkes høj som lav. Ved selvstudium havde han til
egnet sig kundskaber, som på hans tid ikke var helt almindelige uden for
de studeredes kreds, og han øste gerne ud til andre af sin viden. Han
omtales som „et levende leksikon over alle forhold nord og syd for told
skellet“.66 Stedse ihukommende sin sønderjyske herkomst øvede han i
kongeriget ud fra de ham givne forudsætninger en gerning, som han selv
kunde være bekendt, som hans samtid kunde være tjent med og for hvil
ken eftertiden vil nævne hans navn med anerkendelse og ære.
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ÅBENRÅRESOLUTIONENS
TILBLIVELSE
EN KILDEKRITISK UNDERSØGELSE

Af Harald Jørgensen

I
Indenfor genforeningens historie indtager Åbenråresolutionen af 17. no
vember 1918 en fremtrædende plads. Gennem denne proklamerede den
danske befolkning i Nordslesvig sit ønske om genforening med det gamle
land og udtalte samtidig, på hvilken måde man ønskede denne gen
forening fuldbyrdet. På grundlag af Åbenråresolutionen rejste derefter
den danske regering kravet om Nordslesvigs genforening med Danmark
overfor sejrmagterne i den store krig, og det program, som resolutionen
rummede, blev også den danske regerings. For H. P. Hanssen og hans
meningsfæller blev resolutionen den fane, hvorom man fylkede sig under
den oprivende grænsestrid, der fulgte i 1919 og helt til afgørelsen i
1920. Alt hvad der kan belyse tilblivelsen af Åbenråresolutionen har
derfor den største interesse.
Da Tyskland omkring månedsskiftet september-oktober 1918 beslut
tede at søge våbenstilstand med sine mange fjender, måtte det blive en
opgave for de danske parlamentariske repræsentanter i Berlin at sørge
for, at lejligheden udnyttedes til også at rejse det nordslesvigske spørgs
mål. Som basis for våbenstilstandsforhandlingerne foreslog Tyskland den
amerikanske præsident Wilsons berømte 14 punkter, men det nordsles
vigske spørgsmål var ikke nævnt blandt disse. Derimod havde Wilson
proklameret princippet om folkenes selvbestemmelsesret, og det var netop
dette princip, som man ønskede anvendt ved løsningen af det nordsles
vigske spørgsmål. 23. oktober 1918 holdt H. P. Hanssen en stor tale i
den tyske rigsdag, hvori han krævede opfyldelse af det gamle løfte om
folkeafstemning i de nordlige distrikter af Sønderjylland i henhold til
Pragfredens § 5. Officielt afviste den nye tyske regerings udenrigsmini
ster, dr. Solf, at der kunne rejses noget krav på denne basis, men han
lod samtidig underhånden H. P. Hanssen vide, at Tyskland var rede til
at søge en løsning af spørgsmålet ved anvendelsen af princippet om folke
nes selvbestemmelsesret. H. P. Hanssens bestræbelser samlede sig nu om
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at få en mere officiel bekræftelse på dette løfte, men dette voldte visse
vanskeligheder. Den revolutionære bevægelse i Tyskland, der tog fart fra
begyndelsen af november, gav alle ansvarlige andet at tænke på. Først
14. november kom H. P. Hanssen i besiddelse af en officiel skrivelse fra
dr. Solf, hvori han på rigsregeringens vegne erklærede, at man var rede
til at løse det nordslesvigske spørgsmål. Med dette værdifulde tilsagn i
lommen afrejste H. P. Hanssen sent om aftenen d. 14. november fra Ber
lin med Åbenrå som mål.
Ved rigsdagstalen havde H. P. Hanssen først og fremmest haft til
formål at rejse det nordslesvigske spørgsmål. Dette mål nåedes fuldt ud.
Både i og udenfor Tyskland, i Skandinavien og i hele den allierede
presse gav talen anledning til en almindelig debat om det nordslesvigske
problem. Da spørgsmålet var rejst, måtte den næste opgave blive at
udforme en politik og anvise en vej for en praktisk løsning af problemet.
Endvidere måtte man have en tilkendegivelse fra selve den nordslesvigske
befolkning om den fremgangsmåde, man ønskede anvendt for at nå det
store mål: Nordslesvigs genforening med Danmark.
Ganske naturligt måtte det blive de tre parlamentarikeres opgave at
forme et konkret program for den nærmeste fremtids grænsepolitik. De
tre parlamentarikere - H. P. Hanssen, Kloppenborg-Skrumsager og Nis
Nissen - enedes om, at man hver for sig skulle udarbejde en redegørelse
for sit syn på spørgsmålet. Disse rapporter skulle derefter sendes til
Nordslesvig for her at blive drøftet først lokalt og siden på et møde i
Åbenrå, hvortil man ville indbyde den nordslesvigske vælgerforenings
bestyrelse og tillidsmænd. Dette møde indkaldtes gennem pressen til
lørdag d. 16. november på Folkehjem i Åbenrå. Tanken var da, at denne
repræsentation for den nordslesvigske befolkning skulle enes om en
resolution, der kunne danne grundlaget for det videre arbejde med
spørgsmålets løsning.
I henhold til denne aftale udarbejdede H. P. Hanssen og Skrumsager
de planlagte betænkninger. Nis Nissen, der blev forsinket på en rejse til
Berlin på grund af urolighederne i Tyskland, nåede ikke at få skrevet
en selvstændig redegørelse. Han nøjedes derfor med at sætte sit navn
under H. P. Hanssens.1 10. november afgik parlamentarikernes forslag
med særlig kurer til Nordslesvig, og i dagene derefter sattes forslaget til
drøftelse på møder i Haderslev, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Flensborg.
De tre parlamentarikere var aldeles enige om den politik, som de ville
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foreslå, og den gik i hovedtræk ud på følgende. Målet, der burde til
stræbes, var Nordslesvigs genforening med Danmark på grundlag af
folkenes selvbestemmelsesret, d. v. s. efter en afstemning. Man måtte
derfor først gøre sig klart, hvad man forstod med Nordslesvig. Nord
grænsen for området var givet, men hvor skulle den sydlige grænse gå?
Foruden på det nationale hensyn måtte der tænkes på visse geografiske
krav. Man foreslog derfor en sydgrænse for Nordslesvig gående nord om
Flensborg, syd om Frøslev og Tønder samt nord om øen Sild. Når man
var blevet enig om Nordslesvigs afgrænsning på denne måde, foreslog
man, at Nordslesvig dannede en enhed, og at befolkningen i dette område
med ja eller nej besvarede det spørgsmaal, om Nordslesvig skulle afstås
til Danmark. Dette forslag, hævdede de tre parlamentarikere, ville være
i overensstemmelse med de krav, som man hidtil havde stillet fra den
danske befolknings side. Det var desuden i pagt med tidens krav, nemlig
retfærdighed på grundlag af folkenes selvbestemmelsesret. Kunne man
opnå denne nye grænse mod syd, ville man ganske vist få en del tyskere
indenfor rigets grænser, men efter H. P. Hanssens opfattelse ikke flere,
end man ville kunne opsuge dem i løbet af et par menneskealdre. Tog man
Flensborg by med, måtte man regne med et varigt tysk sprogområde
indenfor riget, hvilket ville gøre hele den nationale fremtid utryg. „Det
gjælder derfor om“, lød H. P. Hanssens manende ord, „at vi er vort Ansvar
bevidst og ikke mister vort klare Omdømme, at vi ikke i det afgjørende
Øjeblik lader os lede vild af Følelser og Stemninger, som vi alle nærer,
men som, hvor berettigede de er i og for sig, dog er Lygtemænd i Politiken. Ansvaret overfor vore Børn og Børnebørn, overfor den nordslesvig
ske Befolkning, overfor vort Folk og Fædreland maa her baandlægge vore
Følelser, saa de ikke fører os paa Vildspor“.
Hvorledes modtoges nu dette forslag i Nordslesvig? Om svarene fra
Haderslev og Åbenrå kredse ved vi intet bestemt, derimod kender man
ret nøje opfattelserne i Sønderborg, Tønder og Flensborg. I Sønderborg
gav man tilslutning til forslaget, men man var desuden enige om at fore
slå, at der skulle gives de tilstødende distrikter syd for den foreslåede
linie lov til at udøve deres selvbestemmelsesret, hvis de ved en særlig
afstemning tilkendegav et ønske om at komme til Danmark. Denne erklæ
ring var underskrevet af 16 tillidsmænd, indbefattet vælgerforeningens
næstformand, gårdejer Peter Grau, Pøl.2
I Tønder havde man ikke kunnet blive enige. Af de 20 tillidsmænd,
der drøftede forslaget, gav 10 tilslutning til parlamentarikernes forslag,
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medens de øvrige 10 erklærede, at de „ikke kunne gaa med til paa Forhaand at fastlægge en Afstemningsgrænse“. På mødet var der stærk stem
ning for desuden at udtale, „at der overalt inden for det tidligere danske
Omraade i Henhold til den af Wilson proklamerede Selvbestemmelsesret
maa afstemmes sognevis, hvor der rejses Krav derom, og først naar disse
Resultater foreligger, bør Grænsen trækkes i Overensstemmelse med Flertallets Vilje“. Da en af mødedeltagerne ikke kunne stemme for denne
tilføjelse, lod man den falde, da den første del af udtalelsen ansås for
tilstrækkelig.3
Om stemningen i Flensborg får man et udmærket indtryk gennem et
møde, der blev afholdt om aftenen d. 15. november i Borgerforeningens
sal.4 Mødet lededes af grosserer L. Poulsen. Redaktør Andreas Grau
åbnede forhandlingen med at gennemgå det af parlamentarikerne forelagte
forslag, idet han tilføjede, at han håbede, der ville blive givet egne syd
for linien mulighed for at stemme om tilslutning til Danmark. Peter Grau
anførte, at der i den seneste tid havde vist sig en voksende stemning i
Flensborg „for at gaa med Nordslesvig“. Stemningen havde været stær
kere end ventet. „Men denne By maatte selv med et Flertal kræve at
komme med, og der vilde blive Jubel i hele Norden den Dag, da dette
skete“, udtalte taleren.
Også Advokat Ravn havde ordet og udtalte bl. a.: „Naar Selvbestem
melsesrettens Princip skulde gælde, burde hele Slesvig faa Adgang til
Afstemning, fordi det med Urette er taget fra Danmark“. Typograf Niel
sen udtalte som sin mening, at byens danske arbejdere ville stemme på
linie med Nordslesvig, og journalist I. N. Jensen erklærede, at man nok
desværre måtte give afkald på Slesvig og Dannevirke, men Gustav Johannsens og Jens Jessens by kunne ikke opgives. „Nu vajer det røde Flag over
Flensborg,“ sluttede han patetisk. „Lad os om faa Uger hæfte det hvide
Kors deri og lad os haabe, at Flensborg under dette Tegn vil gaa ind i en
lykkelig Fremtid“.
Blandt mødets gæster nordfra var ligeledes gårdejer Gotthardsen fra
Nørmark. Også han talte varmt for, at man ikke burde lade Flensborg i
stikken. „Selvbestemmelsens Princip er dog sikkert ment saaledes, at en
Afstemning skulde fastsætte, hvor Grænsen skulde gaa. Den Linie, der
var tænkt paa som Nordslesvigs Sydgrænse, var jo et Mindste-Program,
og det var jo lovligt lidt at fremsætte et saadant fra dansk Side“.
Mødet sluttede med, at der vedtoges en enstemmig resolution af de
250 deltagere gående ud på, at man nærede tillid til, at vælgerforeningen
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i sin betænkning om grænsespørgsmålet ville drage omsorg for, „at ingen
Del eller Dele af vort Folk paa Forhaand afskæres fra at udøve Selv
bestemmelsesretten“ .
Den enighed, der rådede blandt parlamentarikerne om fremtidens
grænsepolitik, fandtes således ikke hos vælgerforeningens lokale tillidsmænd. På hjemrejsen fra Berlin til Åbenrå mødte H. P. Hanssen i toget
fra Rødekro grev Schack fra Schackenborg, der informerede ham om syns
punkterne i Tønder og spåede storm på det forestående møde på Folkehjem.4 Redaktør Anders Lebeck fra Haderslev kunne endvidere meddele
ham, at nogle tillidsmænd fra Haderslev havde været kaldt over grænsen
til drøftelse med bl. a. rektor H. P. Hansen fra København, og at man fra
denne side havde forsøgt at overtale repræsentanterne til at stille videre
gående krav. Lebeck mente dog, at man stadig stod fast på H. P. Hanssens
forslag. Et par af herrerne fra Haderslev havde imidlertid udbedt sig en
samtale med H. P. Hanssen forud for det store møde. Denne sammen
komst fandt også sted lørdag formiddag. Repræsentanterne fra Haderslev
meddelte, at de mænd, man havde talt med fra kongeriget, ønskede en
langt sydligere grænse og havde stillet forslag om, at man skulle overlade
til Ententen at fastsætte den nye grænse. Der var også blevet udtalt
en stærk frygt for, at den danske regering ville føre en tyskvenlig politik.
H. P. Hanssen benægtede, at dette var tilfældet. Den danske regering ville
hverken føre en tyskvenlig eller en tyskfjendtlig politik, men udelukkende
en politik bestemt af danske interesser.
Om forslaget fra Sønderborg var H.P. Hanssen ligeledes blevet under
rettet, og de specielle krav fra Flensborg blev også præsenteret for ham
inden mødet. Tidligt om morgenen mødte en særlig repræsentation fra
Flensborg i hjemmet i Nygade, der krævede, at Flensborg kom med ind
under afstemningen, og at der fandt en diktriktsvis afstemning sted i
Sønderjylland, inden man trak grænsen. H. P. Hanssen udviklede sit syns
punkt og gjorde til afslutning gældende, at det stod mindretallet frit for
at vedtage en særudtalelse, hvis man ikke kunne stemme for den af ham
foreslåede resolution. Han ville loyalt viderebringe denne til den danske
regering.
I det foregående er kort skitseret baggrunden og optakten til det afgø
rende møde i Åbenrå, der skulle fastlægge linierne for den fremtidige
grænsepolitik. Forinden der gives en skildring af mødets forløb, vil det
være nødvendigt at gennemgå de kilder, der giver oplysninger om mødef
og nærmere bestemme deres kildemæssige værdi.
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II
Kilderne til belysning af Åbenråmødet er ikke righoldige, og hvad
værre er, de er indbyrdes meget modstridende og rummer så godt som
alle fejl og misforståelser. Hovedkilderne er desuden stærkt præget af en
bestemt tendens.
Da mødet betragtedes som fortroligt, fremkom der ingen oplysninger
om forhandlingernes forløb i dagspressen. Denne kilde, som kunne have
indeholdt bidrag af betydning, svigter således totalt. Beklageligt er det
endvidere, at der ikke er optaget noget udførligt officielt referat i for
eningens mødeprotokol.6 Den timelange forhandling om lørdagen fylder
nogle få linier i protokollen. Man får at vide, at nogle deltagere frem
satte et andet syn på grænsespørgsmålet end H. P. Hanssen, men hvem
det var oplyses ikke. Fra formiddagens forhandlinger om søndagen refe
reres et forslag af advokat Ravn samt mødets resultat, men iøvrigt intet.
Man er derfor henvist til i væsentlig grad at bygge på H. P. Hanssens
dagbogsnotater. Under hele krigen førte H. P. Hanssen dagbog over de
vigtige forhandlinger, han deltog i. Dagbøgerne blev udgivet i 1924
under titlen: Fra Krigstiden I—II. Om deres tilblivelse skrives i forordet:
„Ofte er mine Optegnelser nedjagede i stor Hast, hyppigt er de skrevne
i sene Nattetimer, men altid nær ind paa Begivenhederne. De giver ikke
en udtømmende Skildring, men har Værdi som Øieblikkets Fotografier,
der i mange Tilfælde er taget under bevægede Optrin, hvor Lidenskaberne
er gaaede højt, mens jeg har været den rolige, kølige Iagttager“.
Et blik på de originale dagbøger, der opbevares i landsarkivet i Åbenrå,
er tilstrækkeligt til at bevidne, at de er blevet til i stor hast. Man ser det
på skriften og de mange forkortelser. Undertiden er dagbogen ført med
blyant og i telegramstil. Når forfatteren imidlertid hævder, at dagbøgerne
af „Hensyn til Optegnelsernes Værdi som historisk Kildeskrift er udgivet,
som de er nedskrevet“, må denne udtalelse tages med forbehold. Dag
bøgerne er på sine steder i høj grad omredigeret. Ikke blot er original
tekstens telegramstil omformet til mere flydende og læselig prosa, men
en del er udeladt og endnu mere er føjet til, formodentlig da der af dag
bøgernes indhold skulle udarbejdes et trykmanuskript. Dagbøgerne er
derfor ikke den fuldt samtidige kilde, som man skulle tro, men nærmest
at betragte som et erindringsværk, bygget på samtidige optegnelser. På
grund af denne kildes centrale betydning for nærværende fremstilling,
og da det formodentlig også kan påregne almindelig interesse, aftrykkes
i det følgende en prøve af dagbogen:
'

Åbe nråre solutionens tilblivelse
Den originale dagbog
15/11 1918 ... Fra Rødekro ind til
Aabenraa stødte vi sammen med for
skellige Medlemmer af Vælgerforenin
gens Bestyrelse og Tilsynsraad, der
iblandt Grev Schack, som spaaede Storm
om Lørdagen. I Tønder havde man dis
kutteret Grænsen meget stærkt i Tilslut
ning til min sidste Beretning. Det stod
10 St. imod 10. Han havde stemt med
mig.

16/11 1918. Var tidlig oppe og skrev
Dagsorden for Mødet. Forberedte mig
al Hast. Om Aftenen havde Lebeck med
delt mig, at en Del Haderslevere i
Hemmelighed var kaldt over Grænsen,
og der havde haft en Sammenkomst
med OlufWolff, H.P. Hansen og flere,
vilde have en Sammenkomst med mig
Kl. 11 en Time før Mødet. Noget efter
fik jeg Bud, at en 5-6 Herrer fra Flens
borg sammen med P. Gr au ønskede en
Samtale med mig Kl. 10. Der var saaledes ikke lang Tid til Forberedelse.

Kl. 10 kom Deputationen for Flens
borg: Adv. Ravn, Grosserer Jens Paul
sen, Andr. Grau, Budach(?) P. Grau.
De ønskede Flensborg taget med. Og Af
stemningen foretaget over hele Slesvigdistriktet. Jeg klarlagde mit Standpunkt
og sagde: Der er absolut ikke Tale om
Voldførelse eller Overrumpling af no-
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Den trykte udgave
15/11 1918 . . . Fra Rødekro ind til
Aabenraa rejste jeg sammen med for
skellige Medlemmer af Vælgerforenin
gens Bestyrelse og Tilsynsraad, som er
indkaldt til i Morgen Formiddag. Blandt
dem var Grev Schack, som spaaede
Storm. I Tønder havde Tillidsmændene
paa sidste Mandagsmøde drøftet Grænsespørgsmaalet i Tilslutning til vore sid
ste Beretninger. Ved en Afstemning om
det af os tre Parlamentarikere stillede
Forslag, havde der staaet 10 Stemmer
mod 10. Grev Schack havde sluttet sig
til det Standpunkt, som vi har præci
seret i vore Beretninger.
16/11 1918. Jeg var i Dag tidligtoppe,
gennemgik Dagsordenen for Bestyrelsesog Tilsynsraadsmødet i Vælgerforenin
gen og forberedte mig i al Hast til For
handlingerne. I Gaar Aftes havde Le
beck meddelt mig paa Rejsen ind til
Aabenraa, at Tilsynsraadsmedlemmerne
i Haderslev i al Hemmelighed havde
været kaldt over Grænsen, hvor de i
Hejls havde haft en Sammenkomst med
Rektor H. P. Hansen, Skotøjsfabrikant
Jørgen Pedersen, Oluf Volf fra Skær
bæk og flere. De stod, skønt de havde
været under stærk Pression, vedvarende
fast i Grænsespørgsmålet, men ønskede
en Sammenkomst med mig Kl. 11, en
Times Tid før Mødet, for at fremsætte
nogle særlige Ønsker.
I Morges fik jeg derefter Bud om, at
5-6 Herrer fra Flensborg sammen med
P. Grau ønskede en Samtale med mig
Kl. 10. Der var altsaa ikke lang Tid til
Forberedelse. Kl. 10 kom Deputationen
fra Flensborg, som bestod af Advokat
Ravn, Grosserer Jens Paulsen, Gdr.
P. Budach, Andreas Grau og Peter
Grau. De ønskede Afstemningen fore
taget diktriktsvis over hele Slesvig. Jeg
klarlagde mit Standpunkt og sagde:
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gen Art. Vore Ønsker vil blive nedlagte
i en Resolution. Om den vil vi i Dag
forhandle. Jeg vil optræde absolut loyalt
og strække mig saavidt, som jeg mener
at kunne forsvare det. Der vil ingen
Afstemning finde Sted i Dag. Naar Re
solutionen er vedtaget, kan enhver end
nu betænke sig. I Morgen Formiddag
anden Behandling. I Tilslutning dertil
Afstemning ved Navneopraab. Kan Min
dretallet ikke til Slut stemme for Reso
lutionen, kan det afgive en Mindretals
betænkning, som jeg loyalt skal bringe
til den danske Regerings Kundskab.

Senere Forhandling med Christensen,
Slotsvandmøllen og Valdemar Schmidt.
De var blevet kaldet over Grænsen. Her
havde de en Sammenkomst med Olav
Wolff, Bræraa, H. P. Hansen, Skotøjs
grosserer Jørgen Pedersen og jeg tror en
til. De vilde have Grænsen fastsat langt
sydligere og af Ententen og [?] ikke vilde
finde sig i en tyskvenlig Afgørelse.
Jeg sagde, at Danmark hverken førte
en tyskvenlig eller en ententevenlig, men
en dansk Politik. Dette var det eneste
rigtige Standpunkt. Tiden var knap, og
vi maatte afbryde. Jeg henviste efter at
have hørt dem til de Oplysninger, jeg
vilde give paa Mødet.

„Der vil absolut ikke blive Tale om
Voldførelse eller Overrumpling af no
gen Art, men god Lejlighed til at fore
bringe Deres Ønsker for Forsamlingen,
Resultatet af vore Forhandlinger vil blive
nedlagte i en Resolution. Jeg vil optræde
absolut loyalt og strække mig saa vidt,
som jeg mener at kunne forsvare det.
Der vil ingen Afstemning finde Sted i
Dag. Naar Resolutionen er affattet, kan
enhver endnu betænke sig. I Morgen
Formiddag stiller vi den til anden Be
handling. I Tilslutning dertil foretager
vi Afstemning ved Navneopraab. Skulde
et Mindretal ikke kunne stemme for
Resolutionen, kan det afgive en Mindre
talsbetænkning, som jeg loyalt skal over
bringe den danske Regering sammen
med Resolutionen.
Efter at denne Deputation var gaaet,
gik jeg ud paa Folkehjem for at tage
imod Direktør Christensen, Vandmøllen
og Købmand Valdemar Schmidt, Ha
derslev, som havde ønsket en Samtale
med mig inden Mødet. De havde begge
efter indtrængende Anmodning vovet
sig over Grænsen uden Pas for i Hej ls
at deltage i det foran omtalte Møde
med Fabrikant Jørgen Pedersen og flere,
som er Tilhængere af en sydligere
Grænse og vil have den fastsat uden
Afstemning. De var især bleven bearbeidet med, at det var Ententen, der skulde
sætte Grænsen. Enhver anden Politik
var farlig. Og Grænsen skulde sættes
langt sydligere. Det første havde de
taget for godeVarer, og var de øjensyn
ligt bleven stærkt paavirkede af. Der
imod hævdede Direktør Christensen, at
han havde udtalt sig meget stærkt imod,
at Flensborg, som kun havde afgivet
4 % danske Stemmer ved det sidste
Rigsdagsvalg, blev indlemmet i Dan
mark. De meddelte mig, at man paa
Mødet havde udtalt en stærk Frygt for,
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Det begyndte Kl. 12 i Folkehjerns lille
Sal. Der var mødt 59. Det vedtoges
at alle særlig udnævnte Stedfortrædere
skulde have Stemmeret.
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at Danmark vilde føre en tyskvenlig
Politik. Dertil svarede jeg, at denne
Frygt var grundløs. Danmark vilde hver
ken føre tyskvenlig eller tyskfjendtlig,
men simpelthen dansk Politik, d. v. s. en
Politik, som udelukkende bestemmes af
danske Interesser. Og dette var efter
min Mening det eneste rigtige Syns
punkt.
Klokken var bleven 12, og vi maatte
afbryde. Bestyrelsesmødet var fastsat til
dette Tidspunkt. Der var mødt 59 Med
lemmer af Bestyrelses- og Tilsynsraadet....

Den ovenfor trykte sammenstilling mellem de to udgaver af dagbogen
viser, hvor nødvendigt det er at sammenholde den trykte udgave med
originalen. Desværre lader en sådan sammenligning sig ikke foretage med
hensyn til selve mødet på Folkehjern lørdag og søndag, da den originale
dagbog fra mødet og indtil februar 1919 er bortkommet. Man må her
søge andet kontrolmateriale frem.
Foruden dagbogen har man to beretninger om forhandlingerne i
Åbenrå, der dels bygger på H. P. Hanssens oplysninger dels er forfattet
af ham selv. Den ene er en artikel i Hejmdal for 23. maj 1919 under
titlen „Til Oplysning“. Det siges udtrykkeligt i artiklen, at de givne
Oplysninger stammer fra H. P. Hanssen, og at hensigten med artiklen er
„at imødegaa alle Legendedannelser om, at der foretoges en Overrump
ling paa Folkehjem den 17. November, at alt var Hastværk og Lastværk
og deslige“. H. P. Hanssens hovedindlæg på mødet refereres ret udførligt,
men der omtales ikke, at der kom en opposition til orde mod den fore
slåede fremgangsmåde. Derefter omtales mødets resultat, og det med
deles, at Andreas Grau under søndagens forhandlinger stillede et æn
dringsforslag til det stillede resolutionsudkast, som H. P. Hanssen straks
godkendte. Foruden at dokumentere, at der blev givet de delegerede god
tid til at overveje resolutionsudkastet, har man ved denne redegørelse haft
til formål at forstærke det indtryk i offentligheden, at der stort set rådede
enighed på mødet. Redegøreisens tendens ligger helt på linie med de
nytårsbetragtninger, som H. P. Hanssen anstillede i sit blad (2/1 1919)
og med de udtalelser, han fremsatte i forskellige taler i anledning af
valget til vælgerforeningens tilsynsråd i januar. Det hed i disse atter og
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atter, at Abenråresolutionen tog bestemt afstand fra alle planer om at
sætte sig ud over folkenes selvbestemmelsesret og at benytte den nu
værende magtstilling til at fastsætte en tvangsgrænse.
Den samme tendens spores også tydeligt i den beretning, som H. P.
Hanssen udsendte i trykt form under titlen: Grænsespørgsmaalet. Bidrag
til dets Historie (1920). Det siges til indledning i dette skrift, at frem
stillingen er „støttet paa mine Dagbogsoptegnelser, Breve og Beretnin
ger“, og Abenråmødet behandles på s. 72-74. Fremstillingen er noget
udførligere end den ovennævnte artikel i Hejmdal, og det nævnes, hvem
der fremsatte afvigende meninger. Ingen, der læser denne beretning, kan
få andet indtryk, end at de kritiske røster ikke opnåede større sangbund
i forsamlingen. Derimod lægges der stærk vægt på den enighed, som til
sidst opnåedes om resolutionen. Beretningen fra 1920 indeholder desuden
en oplysning om direktør Christensens indlæg på mødet, som ikke er
bevaret i andre kilder.
Hvad der her er sagt om tendensen i Hejmdalartiklen og redegørelsen
fra 1920 passer også på den trykte dagbogs meddelelser om forhandlin
gerne på Folkehjem.7 De er udførligere end de to beretninger og nævner
den fremsatte kritik, men gør ikke meget ud af den. Det gælder navnlig
referatet af søndagsforhandlingen, hvor man slet ikke får noget indtryk
af en eksisterende uenighed. Det fremsatte forslag på lørdagsmødet om
en afstemning i Mellemslesvig nævnes kort, ligesom det var tilfældet i
beretningen fra 1920, men ikke på en sådan måde, at man virkelig får
indtryk af, at man blev enige om en vigtig afvigelse fra det oprindeligt
forelagte resolutionsudkast. Man kan ikke sige, at H. P. Hanssens frem
stilling i dagbogen er forkert. Den giver blot ikke et fuldstændigt indtryk
af forhandlingernes forløb. Den fremhæver, hvad H. P. Hanssen anså for
at være det vigtigste resultat af diskussionen, og forbigår mere eller min
dre i taushed, hvad der blev fremført af kritik mod den foreslåede politik.
Fra modpartens side foreligger der ligeledes visse bidrag til mødets
historie. Gårdejer N. J. Gotthardsen, Nørmark, som deltog i forhandlin
gerne, har offentliggjort to beretninger, nemlig en artikel i Ribe Stifts
tidende for 3. september 1919 og en afhandling i bogen: Slesvig delt, der
udkom i 1923. Denne afhandling er dateret juli 1922. Artiklen i Stifts
tidenden er, som det udtrykkelig siges, fremkaldt af en af H.P. Hanssen
offentliggjort redegørelse i Hejmdal. Formodentlig sigtes der til den
ovenfor citerede redegørelse, der dog ikke var direkte skrevet af H. P.
Hanssen. Forfatteren oplyser endvidere, at grunden til at han griber pen-
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nen skyldes det forhold, at offentligheden har fået det indtryk, at man
var ganske enige på mødet 16.-17. november. Artiklen har til formål at
vise, at det var man ikke. I modsætning til H. P. Hanssen beflitter Gotthardsen sig derfor på at fremhæve uenigheden. Dette gør han for det
første ved udførligt at referere sit eget forslag om en afstemning til
Dannevirkelinien. Til dette forslag sluttede flere af deltagerne sig, op
lyser han. Hvor mange disse var, er han desværre ikke istand til at
meddele, da det ikke fremgår af protokollen. Om søndagens forhandlin
ger oplyser han, at de først afsluttedes, da H.P. Hanssen satte trumf på
og forlangte afslutning af hensyn til det berammede offentlige møde.
Endvidere understreges det, at enighed først opnåedes ved en kraftig
appel til solidaritetsfølelsen og nødvendigheden af, at man udadtil frem
trådte enigt. Gotthardsen understreger endvidere stærkt, at enighed kun
blev opnået, fordi forslaget om Clausenlinien var blevet ændret fra at
være en landegrænse til at være en zonegrænse, og mellemslesvigernes ret
til afstemning udtrykkelig var blevet anerkendt. Gotthardsen citerer en
kraftig udtalelse af P. Grau om mellemslesvigernes ret.
Beretningen fra 1922, der formodentlig er skrevet tre år senere, er
mere udførlig, men stemmer i det væsentlige overens med avisartiklen.8
Tendensen til at fremhæve uenigheden på mødet og det pres, der fra mø
dets ledelse blev udfoldet for at få forhandlingerne afsluttet, er imidlertid
stærkere akcentueret. Gotthardsen ønsker ganske tydeligt at fremkalde
det indtryk hos sine læsere, at der blev udført et hastværksarbejde. Artik
len kaldes da også „I Spændings og Hastværks Tegn“. Sammenligner man
Gotthardsens to beretninger, opdager man visse ejendommelige uoverens
stemmelser, der i nogen grad svækker tilliden til beretning nr. 2. Det må
således forekomme ret besynderligt, at forfatteren i den seneste beretning
er istand til at oplyse, at der var 10-12 medlemmer, der stemte for hans
forslag, når han i beretning nr. 1 blankt indrømmer, at han ikke er istand
til at angive tallet på sine meningsfæller. Også i beretning to citeres
P. Graus udtalelse, men til trods for at den begge steder gives i citations
tegn, har den ingenlunde samme ordlyd. Forklaringen er formodentlig
den, at udtalelsen i begge tilfælde citeres efter hukommelsen og følgelig
falder forskelligt ud.
Bortset fra H.P.Hanssen og Gotthardsen har ingen af de 59 tilstede
værende, såvidt vides, efterladt sig skrevne beretninger om mødet. En
gennempløjning af det bevarede brevstof, navnlig H.P.Hanssens omfat
tende samlinger, giver heller ikke meget. Forfatteren af denne artikel har
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derfor foretaget en personlig henvendelse til de endnu levende deltagere
i forhandlingerne på Folkehjem og på denne måde forsøgt at få frem
skaffet supplerende materiale. Resultatet af denne henvendelse har været
beskedent. De 35-36 år, der var hengået siden mødet i Åbenrå, og inden
henvendelsen fandt sted, har naturligvis i høj grad udvisket erindringen
om forhandlingerne i 1918. Dog har enkelte kunnet give visse oplysnin
ger, som på værdifuld måde supplerer de litterært overleverede beretnin
ger. Fra advokat Ravn i Flensborg, fhv. væver Th. Kaufmann, Bovrup og
fhv. Landdagsmand Nis Nissen har forfatteren modtaget enten skriftlige
eller mundtligt formulerede meddelelser. De øvrige endnu levende del
tagere i mødet har enten ikke ønsket eller ikke kunnet give nogle med
delelser.
På basis af det således gennemgåede materiale vil vi forsøge i det
følgende at rekonstruere forhandlingernes forløb.

III
Mødet på Folkehjem åbnedes lørdag formiddag kl. 12 i den lille sal,
der idag rummer en række portrætter af de nationale førere. Efter H.P.
Hanssens opgivelse deltog ialt 59 personer i mødet. Man havde indkaldt
repræsentanterne for vælgerforeningens 25 distrikter samt bestyrelsen,
foreningens æresmedlem, direktør Julius Nielsen fra Haderslev og de tre
parlamentariske ledere. Ifølge protokollen var der 5 fraværende, bl. a.
grosserer Lorenz Poulsen fra Flensborg. Da flere af sendemændene endnu
ikke var vendt tilbage fra fronten, mødte deres stedfortrædere, og mødet
besluttede at give dem fuld stemmeret. Advokat Ravn mødte således som
stedfortræder for den fraværende redaktør Ernst Christiansen, Flensborg.
Næstformanden, Peter Grau åbnede mødet med en lille tale og gav
derefter ordet til H. P. Hanssen, der gav en redegørelse for det nordsles
vigske spørgsmåls øjeblikkelige standpunkt. Han omtalte sin store tale i
rigsdagen, de nordslesvigske organisationers opråb og den tyske rigs
regerings syn på sagen. Man gik derefter over til andet punkt på dags
ordenen: drøftelsen af grænsespørgsmålet. Også her fik H. P. Hanssen
ordet for at åbne debatten. Han fremhævede nødvendigheden af, at græn
sen blev så national som mulig, og desuden at der toges hensyn til de
sproglige, etnografiske og geografiske forhold. Hans konkrete forslag gik
ud på, at man afgrænsede Nordslesvig til en linie nord om Flensborg, syd
om Frøslev og Tønder samt nord om Sild. Nord for denne linie skulle
der finde en samlet afstemning sted, således at beboerne her kunne
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stemme ja eller nej til spørgsmålet om genforening med Danmark. Han
forelagde udkast til en resolution med dette indhold og foreslog, at man
benyttede lørdagen til at diskutere den. Når man var blevet enige om
resolutionens ordlyd, ville der blive givet deltagerne tid til endnu engang
at overveje situationen, hvorefter udkastet ville blive sat til endelig be
handling søndag formiddag inden det store offentlige møde. Som afslut
ning på forhandlingerne ville man foretage afstemning ved navneopråb.
Der ville være mulighed for at afgive mindretalsbetænkning, og blev en
sådan vedtaget, erklærede H. P. Hanssen sig rede til også at befordre
denne videre til den danske regering.
H. P. Hanssens resolutionsforslag gav anledning til en langvarig debat,
hvis forløb det ikke er muligt at fastslå i enkeltheder. Så meget synes
imidlertid sikkert, at debatten hurtigt kom til at dreje sig om mellem
slesvigernes ret til at tilkendegive deres mening. Blandt forkæmperne for
Mellemslesvig var først og fremmest P. Grau. Af de 16, der havde del
taget i mødet i Sønderborg, var de 10 nærværende, og man må formode,
at de alle har støttet kravet om en afstemning i de tilstødende distrikter
syd for den foreslåede linie. Også andre har givet tilslutning til dette
krav, og H. P. Hanssen bøjede sig for de fremsatte synspunkter og gav
tilslutning til et tillæg til resolutionen af følgende indhold: Vi betragter
det som en Selvfølge, at tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, som rejser
Kravet, har Ret til ved en særskilt Afstemning at tilkendegive, om de
ønsker at komme tilbage til Danmark.
Dette kompromisforslag tilfredsstillede imidlertid ikke hele forsamlin
gen. Repræsentanter fra Flensborg hævdede til indledning, at der burde
foretages en afstemning i hele Slesvig, og grænsen derefter trækkes på
grundlag af afstemningen. Da dette forslag ikke vandt tilslutning, kræ
vede man, at H. P. Hanssens sydgrænse for Nordslesvig skulle flyttes
længere mod syd, således at Flensborg og Glyksborg blev regnet med til
Nordslesvig. Ved afstemningen stemte kun Flensborgerne og bankdirektør
Rossen herfor. I den endelige resolution er dette forslag fastholdt i advo
kat Ravns og gårdejer Budachs tilføjelse om, at man tiltræder resolutionen
med det forbehold, „at Flensborg efter vor Mening hører med til Nord
slesvig, om end ikke til det danske Nordslesvig“.
Foruden kravet om en afstemning i hele Slesvig fremsattes et forslag
om en distriktsvis afstemning i området indtil en linie Slien-DannevirkeFrederiksstad. Dette forslag blev stillet i lørdagsmødet af gårdejer Gotthardsen. Hvor mange stemmer det har fået vides ikke med sikkerhed.
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Der fremkom ligeledes forslag om en afstemningslinie ved Søholm å, men
herimod indvendte man fra forsamlingen, at følgen heraf kun ville blive,
at man mistede Tønder, Højer og muligvis dele af Slogs herred, som
naturligt hørte sammen med Nordslesvig.
Forhandlingerne om lørdagen endte med, at flertallet samledes om For
slaget om en en-bloc afstemning i Nordslesvig med den af H. P. Hanssen
optrukne sydgrænse og om afstemning i de tilstødende distrikter, hvis be
boerne her udtalte ønske om at komme til Danmark. Forslaget om reglerne
for stemmeret synes ikke at have voldt større meningsforskel. Ved forhand
lingens afslutning indleverede advokat Ravn et skriftligt forslag til diri
genten, hvori han påny havde præciseret sit standpunkt. Dette forslag
eksisterer ikke mere, men forslagsstilleren har i 1955 gengivet det således:
„Afstemningen skal foretages i hele Slesvig. Stemmeberettiget skal de
være, der havde Bopæl eller fast Ophold i Slesvig den 1. Februar 1864
og de, der nedstammede fra disse og paa Afstemningsdagen var fyldt
21 Aar. Afstemningen skulde ske kommunevis, og Grænsen trækkes paa
Basis af denne Afstemning, dog saaledes at man kunde se bort fra smaa
Enklaver med en anden Afgjørelse end i de større tilgrænsende Distrikter“.
Forslaget blev ikke sat til afstemning, da dirigenten skønnede, at det kun
ville få få stemmer. Det andet udkast fik alle stemmer med undtagelse af
Ravns og Budachs, der undlod at stemme.
Forsamlingen nedsatte derefter et redaktionsudvalg, der ifølge H. P.
Hanssens dagbog blev sammensat af Ravn, Andreas og Peter Grau, Nikolaj
Svendsen og H. P. Hanssen. Den officielle protokol har mærkeligt nok
en anden sammensætning. Den nævner ikke Ravn, men N. Andersen.
Advokat Ravn har imidlertid bestemt fastholdt, at han var medlem af
udvalget, og han har givet forskellige oplysninger om udvalgets arbejde.
Som medlemmer af udvalget nævner Ravn P. Grau og advokat Andersen
fra Haderslev, men hverken H. P. Hanssen eller Nikolaj Svendsen. Fak
tisk kom disse to ikke til at deltage i udvalgets arbejde, idet Nikolaj
Svendsen tog hjem til Haderslev om aftenen, medens H. P. Hanssen var
nærværende ved et møde i Folkehjems store sal. Hvad der egentlig fore
gik i udvalget, ligger temmelig uklart. Advokat Ravn har oplyst, at han
stillede visse forslag, der til en vis grad var en gentagelse af forslagene
fra om eftermiddagen. P. Grau gik nølende med til dem med bemærk
ningen (ifølge Ravn): „Der kan nok være noget i det, Du siger. I og
for sig har Du ret; men Hans Peter gaar sikkert ikke med dertil“. Da
H. P. Hanssen senere indfandt sig i mødet og fik forelagt det omredi-
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gerede udkast, skal han ifølge Ravn have udtalt i en temmelig ærgerlig
tone: „Nej, det kan jeg paa ingen Maade gaa med til“. Ifølge dagbogen
fremgår det, at udvalget havde foretaget saglige ændringer i udkastet,
men hvilke præciseres ikke.
Sent om aftenen havde H.P. Hanssen i sit hjem en sidste forhandling
med Skrumsager og Nis Nissen, der i mellemtiden var ankommet til
Åbenrå. De tre gennemgik situationen i lys af eftermiddagens forhand
linger og besluttede „at fastholde det oprindelige Udkast og at lægge det
til Grund for Forhandlingerne i Morgen“. Formodentlig menes hermed
det udkast, som forsamlingen havde vedtaget om eftermiddagen med
punktet om afstemningen i Mellemslesvig.
Søndag morgen genoptoges forhandlingerne på Folkehjem. Ifølge dag
bogen var H. P. Hanssen forberedt på kamp, men „da vi kom derhen, var
al Modstand opgivet“. (Dagbogen). Dette kan imidlertid ikke være rig
tigt. Samtlige andre kilder tyder afgjort på, at der påny udspandt sig en
langstrakt forhandling, hvor oppositionen gjorde et sidste forsøg på at
få resolutionen ændret. At det forholder sig således fremgår af et brev
fra Julius Nielsen til H. V. Clausen, skrevet få dage efter mødet. Det
hedder heri: „Søndag Morgen mødte Flensborgerne med en hel omformet
Resolutionen. Efter Timers Forhandlinger erklærede H. P. Hanssen ikke at
kunne gaa med, og at Flensborgerne, dersom de fastholdt, maatte afgive
egen Mindretalsresolution. Saa først gav d’Herrer sig“.9
I den officielle mødeprotokol er optaget et forslag af advokat Ravn,
som sikkert er det resolutionsudkast, som Julius Nielsen hentyder til.
Forslaget var formet som et ændringsforslag til resolutionens punkt 1 og
lød: „Det nordslesvigske Spørgsmål løses ved, at det danske Nordslesvig
som Helhed stemmer med Ja eller Nej, om det vil genforenes med Dan
mark, og at de tilstødende Distrikter, saafremt og saa vidt de tilkende
giver Ønsket herom, faar Ret til ved en samtidig distriktsvis Afstemning
at komme tilbage til Danmark“. Protokollen oplyser desuden, at forslaget
kun fik et par enkelte stemmer. Protokollen kender ikke andre mindre
talsforslag fra søndagens forhandlinger.
I Gotthardsens beretning fra 1922 omtales derimod andre forslag.
Således oplyser han, at han selv stillede forslag om, at afstemningen i
Mellemslesvig skulle foregå som en samtidig og distriktsvis tilkendegi
velse. Forslaget afvistes af H. P. Hanssen og faldt efter en foretagen
afstemning. Han nævner ligeledes, at advokat Andersen stillede et for
slag om en distriktsvis afstemning indtil Dannevirkelinien. Det beror på
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en misforståelse, når Gotthardsen hævder, at det omtales i protokollen.
På direkte forespørgsel har advokat Andersen i 1955 med bestemthed
nægtet at udtale, at forslaget ikke kan være fremsat af ham. På den anden
side hævder han, at et forslag af dette indhold „vilde have været i direkte
modstrid med min stilling på daværende tidspunkt“. Desværre findes der
ingen mulighed for en yderligere prøvelse af Gotthardsens i 1922 frem
satte påstande. Gotthardsens fremstilling indeholder imidlertid også
andre fejl, bl. a. i omtalen af advokat Ravns forslag. Det er derfor van
skeligt at afgøre, hvad der er rigtigt eller forkert.
I søndagens debatter deltog også Nis Nissen, som af taktiske grunde
skarpt forsvarede de tre parlamentarikeres oprindelige forslag. Gotthard
sen omtaler Nissens indlæg og udtaler, at han ikke lagde skjul på, „at
han mente de Indrømmelser, H. P. Hanssen havde givet Dagen forud
over for Flensborg og Mellemslesvig, var for vidtgående“. Der er på
dette punkt god overensstemmelse mellem Gotthardsens beretning fra
1922 og mundtlige oplysninger fra Nis Nissen under en samtale i 1953.
Under de sidste forhandlinger om søndagen stillede også Andreas Grau
et ændringsforslag til resolutionen, som godkendtes af H. P. Hanssen.
Selv om denne gør et vist nummer ud af dette forslag, har det sikkert kun
været af rent redaktionel art.
Da tidspunktet for det offentlige møde rykkede nær, var det nødven
digt at afslutte forhandlingerne. Der rettedes en sidste kraftig appel til
forsamlingen om en enig udtalelse, og det blev betydet mindretallet, at
det måtte afgive en mindretalserklæring, hvis det ikke kunne stemme for
resolutionen. Mindretallet bøjede sig for flertallet, og resolutionen blev
enstemmig vedtaget med det lille ovenfor nævnte forbehold fra de to
Flensborgrepræsentanter, at Flensborg efter deres mening hørte med til
Nordslesvig, om ikke til det danske Nordslesvig, og at den eventuelle
afstemning i Mellemslesvig burde ske samtidig med afstemningen i Nord
slesvig. Afstemningen foregik under dyb alvor. „Under Afstemningen
sad jeg overfor P. Budach“ fortæller væver Kaufmann, „og saa et Par
Taarer trille ned ad denne gæve Dannemands Kinder. Han følte det vist
som et Haab var bristet“.
I løbet af søndag formiddag var tusinder af danske nordslesvigere
strømmet til Åbenrå for at deltage i det første offentlige danske møde
efter krigen. Folkehjems store sal var hurtigt fyldt, og man trængtes i
gangene og på trappen. Også haven foran Folkehjem fyldtes, og folk
stod helt ud til chausseen og hang i vinduerne i de huse, der stødte op
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til haven. Der skal ikke fortælles om dette møde mellem den nordslesvig
ske befolkning og dens udkårne repræsentanter, hvor det glade budskab
om den forestående genforening med moderlandet blev bekendtgjort.
Mødet er ofte skildret, og mindet om det levede stærkt og længe hos alle,
der havde den oplevelse at være med. På mødet blev der givet meddelelse
både om den tyske rigsregerings tilsagn om at løse det nordslesvigske
spørgsmål på grundlag af folkenes selvbestemmelsesret som om den af
vælgerforeningens tilsynsråd just vedtagne resolution. Indholdet af begge
budskaber modtoges med begejstring. Det offentlige møde måtte holdes
i to afdelinger. Først taltes der til den forsamlede mængde i haven, og
derefter måtte talerne gentages inde i salen. I løbet af aftenen spredtes
budskabet ud over hele landsdelen.
Åbenrå-resolutionen var en stor personlig sejr for H. P. Hanssen.
Trods de stærke modsætninger på mødet lykkedes det ham at opnå almin
delig tilslutning til forslaget om en en-bloc afstemning i det område, som
af ham var skitseret som Nordslesvig. Tilslutningen hertil måtte ganske
vist købes med den indrømmelse, at der skulle finde en særlig afstemning
sted i de tilstødende distrikter, hvis befolkningen fremsatte et ønske her
om. Denne pris var imidlertid værd at betale, når man kunne opnå en
stemmig tilslutning til hovedkravet. Udadtil måtte dette virke stærkt.
Mødet i Åbenrå havde imidlertid vist, at der allerede på dette tidlige
tidspunkt var delte meninger om grænsespørgsmålet, og at et mindretal
ønskede grænsen sat længere syd på end de politiske førere. Offentligt
kom denne modsætning ikke foreløbig stærkt frem, og H. P. Hanssen og
hans nærmeste kreds understregede altid enstemmigheden i Åbenrå-resolutionen. Modsætningerne eksisterede imidlertid, og de skulle i de føl
gende måneder vokse i styrke og medføre nye kraftige debatter i og uden
for vælgerforeningen.
Der blev senere fra modstandernes side rettet skarpe angreb på H. P.
Hanssen for at have jaget beslutningen i Åbenrå igennem, ligesom man
kritiserede, at vælgerforeningen tiltog sig ret til at udtale sig på befolk
ningens vegne. Denne hårde kritik er dog på ingen måde berettiget. Parla
mentarikernes forslag blev i god tid hjemsendt forinden mødet i Åbenrå,
og der blev på selve mødet givet mulighed for at overveje situationen. De
spørgsmål, der var til afgørelse, var endelig heller ikke nye og ukendte.
Hver eneste deltager må fra tid til anden enten selv eller sammen med
venner og bekendte have overvejet, hvad man skulle stræbe efter, hvis en
genforening med moderlandet skulle blive mulig. Kritikken mod vælger-
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foreningen skyder ligeledes over målet. Situationen i november 1918 var
den, at man faktisk regnede med, at en afgørelse stod lige for døren,
og at en hurtig optræden derfor var nødvendig. De siddende repræsen
tanters valg var udløbet, men nyvalg til vælgerforeningens tilsynsråd og
bestyrelse kunne ikke omgående iværksættes. Man måtte derfor sammen
kalde det tilsynsråd, som var i funktion, og som forholdene lå, kunne
man vanskeligt finde et mere repræsentativt talerør for den nordslesvigske
befolkning, når man ønskede at høre befolkningens synspunkt i dets
livsspørgsmål.
Mærkeligt er det imidlertid, at resolutionen kunne blive vedtaget en
stemmigt, når der var en så stærk modstand mod forslaget, som tilfældet
var. Naturligvis måtte det virke stærkt, at alle 3 parlamentarikere stod
samlet omkring den foreslåede politik, men dette havde dog ikke hindret
oppositionen i at komme til orde. Forklaringen er imidlertid den, at oppo
sitionen repræsenterede vidt forskellige synspunkter, som ikke kunne sam
les i en fælles indstilling, der kunne være sat op imod det af parlamen
tarikerne stillede forslag. Endvidere manglede man en leder. Fra opposi
tionens synspunkt var de opnåede resultater i Åbenrå meget magre. De
taktiske fordele, som H. P. Hanssen opnåede ved forhandlingerne i
Åbenrå i dagene 16.-17. november 1918, var tilsvarende store og gjorde
det muligt for ham overfor den danske regering og rigsdag at arbejde
videre på det nordslesvigske spørgsmåls løsning efter de linier, som efter
hans opfattelse alene ville blive til lykke for det danske folk.

NOTER
1 H. P. H.s arkiv i L. A. i Åbenrå: Læg mærket „Breve og Dokumenter vedr.
Tysklands Sammenbrud og Nordslesvig, Sept.-Okt. 1918". Jfr. H. P. Hanssen:
Grænsespørgsmaalet. Bidrag til dets Historie, 1920 s. 45 ff. I det flg. citeret:
Grænsespørgsmaalet. 2 Grænsespørgsmaalet, s. 54. 3 Slesvig delt, red. af L. P.
Christensen, 2. udg., 1923, s. 25. 4 Flensborg Avis 16/n 1918. 5 H. P. Hanssen:
Fra Krigstiden II, 1924, s. 406 f. 6 Vælgerforeningens protokol, L. A. i Åbenrå.
7 Anf. skrift s. 407 ff. 8 Anf. skrift s. 26 ff. 9 H. V. Clausens arkiv, R. A.

A. F. KRIEGER OG NORGE
Af Troels G. Jørgensen

Juristen, Politikeren og Ministeren Andreas Frederik Krieger var født i
Kolbjørnsvik ved Arendal i Norge 4. Oktober 1817. Han kom som lille
til København, hvor han fik sin Opdragelse af Moderen, der var Offi
cersenke men levede i ret gode Kaar. Jeg maa først med nogle Ord op
trække Linierne i hans Løbebane, der spændte over et langt Tidsrum,
fordi han meget tidligt traadte frem i det offentlige Liv. Han hørte til
Forgrundsfigurerne, da Frihedsbevægelsen i 1848 kom til Gennembrud i
Danmark ved Slesvigholstenernes Besøg i København i Marts Maaned
for at fremsætte deres Frihedskrav, hvorpaa fulgte den væbnede Rejsning.
Han var altsaa da 30 Aar og var Professor i Retsvidenskab. Han optraadte
som Taler paa første Kasinomøde og var som Borgerrepræsentant med i
Toget til Slottet, hvor Frederik VII meddelte at have taget Afsked med
sine Ministre. Hans akademiske Løbebane havde været særlig straalende
med eregie til alle Prøver og hurtig Tilbagelæggene af de højere Grader
samt Studierejse og Ansættelse som Docent 27 Aar gammel. Det var
Bevis på hans usædvanlige Lærenemme og intense praktiske Arbejds
kraft, hvoraf der ved saa mange Lejligheder skulde blive gjort Brug. Han
havde gjort den offentlige Ret altsaa Konstitutionalismen til sit særlige
Studium og var forsaavidt bedre udrustet til de kommende Lovgivnings
opgaver end Højesteretsadvokat Orla Lehmann, hvis Lærdom var begræn
set, og Teologen, Magister D. G. Monrad, de to nationalliberale Akade
mikere, der sammen med Officeren A. F. Tscherning og Grossereren
L. N. Hvidt blev de første liberale Ministre, men han var jo noget yngre
og havde ikke været fremme i Agitationen.
Snart fik han en Post af lignende Betydning nemlig som Ordfører for
Grundlovsudvalget paa den grundlovgivende Rigsforsamling. Derefter
var han i 3 Aar Folketingsmand. I 1856 blev han efter i henved 2 Aar at
have været Departementschef i slesvigsk Ministerium, hvis Forretninger
han havde særlig Interesse for, Medlem af C. Andræs og derpaa C. Halls
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Ministerier som Indenrigs- tildels Finansminister til Udgangen af 1859.
Hans anden Ministerperiode faldt i 1870-74, efterat han 1860-70 havde
være Assessor i Højesteret. Det var i Holsteins blandede Kollegium af
Godsejere og Nationalliberale; han var først Justits- siden Finansminister.
Før og efter sidstnævnte Periode ydede han noget betydeligt som Formand
i talrige Kommissioner. Han var Rigsraadsmedlem 1857-66 og Lands
tingsmand 1863-90. Da man i 1875 var naaet frem til J. B. S. Estrups
Ministerium, tvang konstitutionel Overbevisning Krieger, der forhen
virkningsfuldt havde paatalt Venstres finansielle Misbrug af Folketingets
formelle Kompetence, til at gøre klar Front mod Højre, der fra 1885 greb
til foreløbige Finanslove indeholdende frie Bevillinger til Forsvarsformaal og til andre Misbrug. Det politiske Forlig, som han i sin isolerede
Stilling saa hen til, kom 1894 Aaret efter hans Død.
Krieger var altsaa født i Norge 3 Aar efter Adskillelsen fra Danmark,
og hvad mere er: han var i sin Afstamning til Hælften Nordmand, et
Forhold der sikkert spillede en stor Rolle i hans Bevidsthed som Gro
bund for hans Skandinavisme maaske ogsaa - ved en Analogi fra denne
Ide om Brødrefolkenes Samhør trods Statsadskillelse - for hans Slesvigkærlighed. Hans Moder Anna Elise Finne var nemlig Datter af Soren
skriver i Nedenes Andreas Frederik Finne (1750-1838), en for sin Mild
hed og Retsindighed meget afholdt Embedsmand, der paa sin Gaard i
Kolbjørnsvik samlede megen Slægt og Venner; han havde omkring 1790
indlagt sig Fortjeneste ved at berolige den farlige Bondeagitator Christian
Lofthus. Han ønskede paa Grund af sin Alder ikke at modtage Valget til
Repræsentant paa Ejdsvold og fik det overført paa Jernværksejer Jacob
Aall; to af hans Paarørende var med i Forsamlingen. Kriegers Fader var
Kommandørkaptajn og Søn af en Viceadmiral. Han havde ægtet Moderen
i 1810, efterat han, der laa under Norge som Chef for en Deling Brigger,
samme Aar havde haft Held til efter Kamp at opbringe en engelsk Kon
voj paa 48 Skibe, hvilket skaffede ham anselige Prisepenge. Efter af Hel
bredshensyn at være fratraadt fik han igen Kommando og var 1817-18 i
Middelhavet og Vestindien, hvor han døde, medens Hustruen var i Besøg
hos Faderen. Hun blev til København ledsaget af den ugifte Søster Margarethe Vilhelmine og senere kom den yngre Søster Benedikte ogsaa i
Huset hos Krieger, hvor tillige hans 6 Aar ældre Søster Sophie Magdalene
- ligesom han ugift - levede. Disse døde alle i Tresserne undtagen Bene
dikte, der levede til Aaret før Kriegers Død. Norsk Tone har da altid
lydt i hans Hjem.
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Vi har ikke Oplysninger om den unge Krieger i hans Opvækst udover
et Vidnesbyrd fra hans Rektor i østre Borgerdydsskole den ansete Michael
Nielsen ved Dimitteringen til Studentereksamen paa Universitetet; bl. a.
tales her om den 16-aarige Elevs „Tillid til hans Læreres Veiledning, Be
skedenhed og en ungdommelig let rødmende Undselighed“. I hvilket
Omfang han har besøgt Norge, vides altsaa ikke. Men sikkert har det
politiske Frihedsliv i Norge fængslet ham som noget, han havde et per
sonligt Forhold til, og har haft Betydning for hans Studieretning. Af et
Brev fra den senere Oberst Frederik Læssøe, hvem han traf paa sin Studie
rejse i Paris, fremgaar det, at han har fremhævet Norge som Landet, hvor
Skandinaviens Historie i dette Aarhundrede har udviklet sig (4. Septem
ber 1843; de her citerede Breve findes i Rigsarkivet). Han har betragtet
Norge som Forgænger for Danmark i ordnet Folkefrihed og derfor i
Besiddelse af visse Erfaringer. Dette kommer frem i et udateret men
aabenbart i Marts 1848 eller deromkring afsendt Brev til A. M. Schweigaard (1808-70) Professor i Christiania, Redaktør af Den Constitutionelle og Stortingsmand og en førende Skikkelse i Norges økonomiske og
kulturelle Liv. Brevet lyder saaledes: „Kjære Hr. Professor. Bladet har
vendt sig i Danmark i 24 Timers Tid, vi ere midt i det afgjørende Vende
punkt. I dette Øieblik ere gode Raad dyre, og skjøndt jeg ingen Ret har
til at kalde Dem til Hjælp, vil jeg dog spørge Dem, om De ikke kunde
have Lyst og Opfordring til offentlig eller privat at lade os høste godt af
Deres rige constitutionelle Erfaring. Det Spørgsmaal, der ligger mig
meest paa Sinde, er hvorledes man kan give Valgretten den størst mulige
Udstrækning, uden dog at begrunde et Pøbelherredømme. Nogen Sikker
hed giver ingen Lov, men en Lov kan, uden Nødvendighed, gjøre megen
Skade. Det skulde glæde mig meget, dersom De vilde komme os til
Hjælp; enhver Meddelelse, som De vilde gjøre mig, vilde blive benyttet,
dersom De end ikke vilde udtale mig [Dem] offentligt. Med Højagtelse
A. F. Krieger.“ Henvendelsen er karakteristisk for Kriegers ivrige Trang
til at orientere sig; Schweigaards Svar kendes ikke.
Det overfor Schweigaard rejste Problem at skabe en Garanti mod et
befrygtet Demagogi blev Hovedproblemet under Rigsforsamlingens For
handlinger. Valgret og Valgbarhed til denne Forsamling havde været saa
bred, som man paa nogen Maade i Datiden kunde tænke sig, men et ikke
ringe Antal Pladser var ganske vist besat ved Kongens Valg. Det oprin
delige Grundlovsudkast havde skabt et Andetkammer - thi en Betryggelse
var søgt i at dele Rigsdagen i to Afdelinger - efter Rigsforsamlingens
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Forbillede men uden kongevalgte. Ved Indretningen af Førstekamret,
hvis Størrelse var % af Andetkammer, var søgt Garantier ved til Valgbar
hed at kræve 40 Aar - mod 25 Aar - og fast Bopæl i Amtet, hvor Valget
foregaar, og ved at fordoble Valgperioden til 8 Aar med Fornyelse for
Halvdelen ad Gangen samt Diætløshed. I Grundloven var Bopælskravet
forsvundet og Valget gjort indirekte, men Valgbarheden var tillige knyttet
til en Census af 1200 Rbd. i Indtægt eller 200 Rbd. i Skat. Landstingets
(Førstekamrets) Størrelse var Halvdelen af Folketingets (Andetkamrets) og dettes Valgperiode 3 Aar. Naar Udviklingen til 1953 er naaet
til det helt andet Billede af et enkelt Kammer med vide Rammer for
Valgret og Valgbarhed, er Garantien mod et usagligt Flertalsvælde søgt
i en kulturel Stigning og Forholdsmæssighed i Repræsentationen.
Denne Udvikling er forløbet gennem talrige Forfatningsændringer,
hvoraf Krieger som Politiker var med til dem i 1863 og 1866 og Vidne
til den i 1855; fra den oktrojerede Fællesforfatning af 26. juli 1854 bort
ses. De to første af dem gik ud paa at skabe en Fællesforfatning for hele
eller en Del af det af Kongerige og Hertugdømmer bestaaende Monarki,
gældende alene for de fælles Anliggender, hvilket følgelig krævede Juni
grundloven af 1849, den saa stærkt liberalt prægede, indskrænket til
Kongerigets særlige Anliggender. Den sidste af dem havde den modsatte
Opgave at ophæve Modsætningen mellem særlige og fælles Anliggender
i det efter Slesvigs Tab tilbageblevne Danmark, hvori Rigsdagen for de
førstnævnte og Rigsraadet for de sidstnævnte skulde smeltes sammen, og
Spørgsmaalet var, hvis Træk der skulde blive de dominerende Rigsdagens
liberale eller Rigsraadets konservative. I den Heksekedel, der kom i Kog
efter 1864, blev det som bekendt under en forførende Sang om smaa og
store Bønder noget ultrakonservativt, der i Skikkelse af det store Hartkorns Vælde i Landstinget kom ud af Forhandlingerne. Disse havde nem
lig i 1865-66 som i 1855 og 1863 været ført under det Tryk, at det var
nødvendigt at komme tilrette om de Forslag, Regeringen forelagde, hvortil
i 1855 kom et tysk Tryk. Efterat Holsten siden 1858 havde været midler
tidig udskilt af Fællesforfatningen, fandt man, at Ordningen maatte sta
biliseres, og Stillingen efter Slesvigs Tab var forfatningsmæssig abnorm og
uholdbar. Restriktionerne overfor det frie Folkestyre strammedes derfor
under hvert af disse Vendepunkter og stærkest den sidste Gang.
Naar der nu spørges, hvor Kriegers Stade havde været ved disse Lejlig
heder, faar vi et vigtigt Bidrag til Forstaaelsen af ham som Politiker ved
at bemærke, at han ikke søgte frem til nogen Forgrundsstilling. Naar han
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i 1863 som i 1849 blev Ordfører for Forfatningsudvalget, var det i Kraft
af sin overlegne Arbejdsevne, men han havde ikke ytret sig under Første
behandlingen. Hans Gennemgang under Andenbehandlingen begrænsede
sig til vedkommende
og med Hensyn til Lovgivningsorganets Opbyg
ning henviste han til, at vort Folks „almuesindede Karakter“ faar et
stærkt og mægtigt Udtryk i Rigsraadets Folketing. Hvad Landstinget angaar, er den naturlige Opfattelse af Kongemagten, at der indtræder et
Antal Kongevalgte. Med Hensyn til Census henvises til, at det bestaaende
Rigsraad havde denne Oprindelse og bortset derfra, at et Kulturfolk som
det danske trænger til en anden alsidigere Repræsentation. Om Spørgsmaalet, det brændende politiske: bør denne Grundlov overhovedet gives?
tog han først Ordet umiddelbart før Afstemningen herom, da Meningerne
antagelig var fæstnede. Han sagde Ja, efter Omstændighederne, 31. Marts
1863 havde han skrevet i sin Dagbog „et Forfatningsforslag kan kun lidet
nytte“. Forhandlingen mellem store og smaa Bønder var han udenfor.
Han akcepterede i 1866 Resultatet og talte endda om, at et stærkt Lands
ting kunde virke styrkende tilbage paa Folketinget, men i Rigsraadet Sp.
672 sagde han ogsaa herom: „Vi har desværre i længere Tid her i Dan
mark kun haft Valget mellem Onder . . . større og mindre Onder“.
Bunden hos Krieger som Politiker var hans Egenskab af statsretlig
Jurist. Han havde Statshelheden for Øje og Problemerne med Samvirket
af Statens Institutioner, men han var ikke Klassepolitiker og som Følge
deraf ikke Partileder og dette, at de Nationalliberale, skønt de bar Navn
af Centrum, kun var en Samling af indbyrdes uafhængige Personligheder,
var noget, han for sit Vedkommende altid ønskede at fastholde. Han maa
derfor maales med en anden Alen end den, der kan bruges ved Politikere
i mere almindelig Forstand, for hvem Taktikken er et Hovedkapitel. De
konstitutionelle Spørgsmaal og de almene Emner, som han saa redebon gik
i Lag med i et stort Antal lovforberedende Kommissioner, hvoraf den
største var Proceskommissionen fra 1868-77, det var Kriegers politiske
Verden.
Paa dette Grundlag søgte han Føling med andre skandinaviske Politi
kere, hvoraf de norske kom først i Tid og vel ogsaa i Betydning. I Brevet
til Schweigaard udbad han sig ligefrem Belæring. Ellers var det vel indi
rekte, at han ventede Lys kastet over det, han selv beskæftigede sig med,
men hans Videbegærlighed gik Haand i Haand med hans ganske umid
delbare Interesse for det norske. I et udateret Brev til den norske Advokat
B. Dunker, hvem jeg kommer tilbage til, udtaler han sig om den hjemlige
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Uvidenhed herom: „Sagen er, at jeg - jeg kan gjærne sige Dag for Dag forfærdes over den Uvidenhed, der hernede hersker med Hensyn til alle
norske Forhold undtagen at der er Noget fra 1814 som hedder den nor
ske Grundlov, at der var engang Noget, der kaldtes Statholdersagen og at
der er nogle nyere norske Digtere - altsaa Christian Frederik og Eidsvoldforsamlingen, Dunker og Bjørnson, Ibsen til Nød Welhaven = Wergeland. Dette gælder baade Lehmann og Ploug, jeg vil ikke tale om Bille.“
For Krieger var Skandinavisme noget mere forpligtende, og for de her
nævnte Mænd var Forholdet vistnok ogsaa, at Sverig, hvortil Studenter
togene gik, og overfor hvilket der anstilledes de politisk-dynastiske Speku
lationer, traadte i Forgrunden.
Norsk Unionspolitik var præget af stærk Spænding overfor Sverig.
Stridspunkter var norske Krav om Statsraadernes Adgang til Stortingets
Møder og om aarlige i Stedet for toaarlige Stortingssamlinger. Desuden
var der Kravet om, at den i Grundloven omtalte Statholderpost skulde
ophæves. Disse Krav førtes frem ved Stortingsbeslutninger, der paa Grund
af svensk Modstand ikke opnaaede Kongens Sanktion. Unionskomiteer
nedsattes til Overvejelse af Ændringer i Grundloven. 1873 løstes Stat
holderstriden ved dette Embedes Ombytning med en norsk Statsminister i
Christiania. Et Venstreparti arbejdede sig frem under Johan Sverdrup,
der i 1884 afløste Højre, hvis Mænd ved Rigsretten dømtes som ansvar
lige for Sanktionsnægtelsen. Krieger var i Brevveksling med fremtræ
dende Mænd i disse Brydninger saasom T. H. Aschehoug (1822-1908),
C. Birch-Reichenwald (1814-91), Johan Collet (1817-95) og Ketil
J. M. Motzfeldt (1814-89); særlig fra den første og den sidste er Bre
vene mange og fortsatte til det sidste, begyndende henholdsvis 1848 og
1858. Professor Aschehougs kæmpemæssige og værdifulde Produktion
omfattede Retsforskning særlig offentlig Ret, Statsøkonomi, Historie og
Statistik; han havde efter 1846 haft Studieophold i København. Som
Stortingsmand efter 1869 var han højresindet og Skandinav, en aner
kendt Autoritet mellem Partierne. Han var fremtrædende som unions
venlig i den anden Unions Komite 1865-67. Motzfeldt var Søofficer og
kom til Postvæsenet, hvor han blev Generaldirektør. Som Stortingsmand
gennemførte han 1857 Lofotenloven til Værn for Fiskerne; og han blev
Statsraad 1860 men Aaret efter afskediget sammen med Birch-Reichen
wald; Collett stod paa samme Side. I visse Retninger var han mod den
konservative Stang, men Rigsretssagen af 1884 fordømte han skarpt. 1860
-70 stod han udenfor aktiv Politik og opholdt sig paa sin Gaard i Borre
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ved Horten. I sine talrige Breve drøfter han ogsaa danske Forhold bl. a.
som stærkt slesviginteresseret. I et Brev af 12. December 1867 refererer
han Kriegers Opfattelse saaledes: „Det er vistnok som De siger, at i
Længden kan Danmark ikke bestaa som selvstændig og med ingen anden
forbunden Stat ved Siden af Tydskland, at det enten maa gaae op i dette
eller indgaae i Skandinavisk Union.“ En fælles Ven var Dunker; mod
Fr. Stang nærede han derimod Fjendskab. Collett var Amtmand i Chri
stiania og Administrator. Birch-Reichenwald var Statsraad og Svoger til
Motzfeldt. Ogsaa med Sønnen P. Birch-Reichenwald (1843-98), der var
Embedsmand og Politiker, stod Krieger i Forbindelse. At han ikke korre
sponderede med Fr. og Emil Stang, kan skyldes deres Modsætningsfor
hold til den Kreds, han sluttede sig til, og hvis mere liberale Synspunkter
har haft hans Sympati. Sverdrup stod han naturligvis ikke i Forbindelse
med, men Dagbøgerne viser, hvor interesseret han har fulgt hans Veje og
formodentlig anstillet Sammenligninger med dansk Venstre.
Foruden med Politikere havde Krieger megen Forbindelse med norske
Jurister. Under Proceskommissionens Arbejde fik han tilsendt afdøde
Schweigaards Udarbejdelse om Konkurs og Dunkers om Jury, ligesom han
udbad sig Udtalelser om Udkast fremsat i Kommissionen. Professorerne
Bernhard Getz (1856-1901) og L. M. B. Aubert (1838-96), Assessor
O. A.Bachke (1830-90) og Advokat Johs. Bergh (1837-1906) er Navne
paa Jurister, han har korresponderet med om Retsspørgsmaal.
Nærmere Omtale maa ofres den fremtrædende Advokat og ejendomme
lige Personlighed Bernhard Dunker (1809-70), ogsaa fordi vi her er i
Besiddelse af Kriegers Breve til ham i de sidste 4 Aar af hans Liv (78
Stk.). Dunker var al sin Tid kun Sagfører tilsidst Regeringsadvokat men
tog gennem Skrifter og Flyveblade virkningsfuld Del i offentlig Debat.
Han havde i 1848 og 1864 kraftig hævet sin Røst for at støtte Danmark,
og maaske spillede det herved en Rolle, at han var barnefødt i Slesvig,
men Afstamningen var iøvrigt norsk. Han var stærkt nationalbevidst men
Tilhænger af Unionen. Som Advokat var han noget enestaaende med sin
logiske Kraft og Overbevisningens suggestive Styrke, der ved hans store
Ro kunde virke næsten „dæmonisk“. I Efteraaret 1866 kom han herned
sammen med en Datter i Anledning af en Afhandling, han gennem Krie
ger skulde have frem gennem Dansk Maanedsskrift under Titlen Om
Revision af Foreningspacten mellem Sverig og Norge. Han gjorde deri
Front mod de Geers svenske Opfattelse, at Grundlovens Bestemmelse om
en norsk Statholder, fordi den havde Interesse for begge Riger, var et
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unionelt Anliggende. Krieger var meget begejstret for Afhandlingen, og
efterat den var kommen som Bog, lagde han sig i Selen for at faa den
anmeldt, men hverken Bille, Ploug eller Lehmann tilfredsstillede ham i
denne Henseende. Han beroliger Forfatteren med, at dette ikke er Tegn
paa Ligegyldighed, og at baade Andræ og Madvig med Interesse har gran
sket Bogen, men det bekræfter sig stadig, at betydelige Bøger har vanske
ligt ved at finde Anmeldere, hvilket er Tegn paa Respekt. 10. Januar 1867
skriver han saa: „Det vilde jo være affecteret, om jeg ligeoverfor Dem
vilde dølge, hvad ellers holdes under lukt Laag, at jeg til Syvende og
Sidst selv maatte skrive Anmeldelsen, hvis det skulde blive til Noget.“
Den kom i Fædrelandet i 4 Numre, som Særtryk 76 Sider, og var ikke
Kriegers eneste anonyme Skrift.
I Brevene behandles danske og norske Emner og Personligheder fuld
kommen jævnsides, og Dunker forudsættes kendt med og interesseret for
dansk Rigsdagspolitik, Teater og Litteratur, idet Krieger naturligvis gør
Gengæld overfor det norske. Det er lykkedes Dunker at gøre den om
„sine inderste Tanker og Følelser“ altid tillukkede Krieger (P. Vedel (X)
i Nordisk Tidsskrift 1893) mere aaben. Han drøfter den filosofiske Strid
om Tro og Viden med ham. 26. Februar 1867 skriver han: „Der vil snart
ligge et forfærdeligt Huus, thi det er omsider lykkedes at formaa Mårten
sen til at optræde mod R. Nielsen“, og han kender aabenbart Indholdet,
idet han udtaler, at selv om Formen efter hans Begreb ikke er vellykket,
vil det nok blive staaende i den filosofiske Litteratur. „Det var i ethvert
Tilfælde Synd, at Martensen skulde staa, ligesom han var forkuet, dertil
er han for god og stærk.“ I Brevet af 28.Marts skrives: „Har De nogen
sinde læst Geigers Menniskans historia, hvoraf det Motto er taget, som
jeg fik Martensen til at vælge i Stedet for et af en gammel Scholastiker
paa Latin, som han først havde tænkt paa.“ [Om nævnte Bog se Afh. i
Nordisk Tidskrift 1954 S. 314]. Idet han reseverer sig mod at gælde for
Filosof, udtaler han sig mod en ikke aandelig opfattet Empirisme - han
regner med heri at skille sig fra Dunker - og mener, at Kendskab til
Geijer maaske kunde forklare denne, „hvorfor jeg sætter Tanken over
Erfaringen“. Martensen har ifølge ham Ret, naar han gør Viljen til det
centrale i Mennesket. „Hegel [Forlægger] sendte Dem et Exemplar af
R. Nielsens sidste Skrift samtidig med Martensens. Gjør R. Nielsens
Tankepersonlighed ikke et fattigt Indtryk ved Siden af Martensens Villiespersonlighed?“ Opfattelsen af Norges Historie berøres i Brev af 16. Marts.
Idet han omtaler M. Birkeland som Hoved for den yngre historiske Skole
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i Norge, fortsætter han: „Det er mig nu gennem L.L. Daa, som jeg har
faaet fat paa, aldeles klart, at dette Sæt Historikeres Grundtanke er at
bevise, at Norges Folk, hvis Norge ikke var blevet forenet med Danmark,
vilde være blevet jorsvensket; thi alene kunde Norge ikke dengang staa,
og Gustav Vasa vilde hellere end gjærne have erobret Norge. Sars er
uheldigvis Buckleaner par sang - af den materialistiske Betragtning af
Historien kommer dog intet ud om hans store Begavelse end kan mod
virke Systemet noget.“ Han ytrer i samme Brev sin Forundring over, hvor
usigelig let og naturligt det falder for de Svenske at glemme Danmark
og lade Norge gaa op i Sverig.
Brevene synes at forudsætte et nært litterært Samkvem mellem de to
Hovedstæder. 6. November 1867 skrives om den unge Georg Brandes,
hvem Krieger ikke kendte personlig - smgn. et Brev af 20. Oktober 1869,
hvori G. B. bad om Udlaan af en Bog, han vilde oversætte
„Lægger
De Mærke til den lille Brandes, som har den Ulykke at være jødefødt og
derfor ikke har frigjort sig for den hermed forbundne Negativitet, men
sikkert vilde blive til Noget, hvis han kan naa denne Frigjørelse. Det er
ham, som skriver under Mærket G-g i Illustr. Tidende „det kgl. Theater“,
og som i sin Tid skrev en ret fri Brochure om R.Nielsens Dualisme. . .“.
26. M. fortsættes: „Apropos af Brandes. Nei, han er ingen Beundrer af
Brand, uagtet han har gjort gode philosophiske Studier. - Det er et forkjælet begavet Jødebarn, hvis Horoskop det er vanskeligt at stille. Endnu
er det et bon enfant, glad, med et aabent Blik for Mangt og Meget; han
er opdraget i Brochners negative Skole, men har æsthetiske Anlæg, som
Brochner savner; han er letsindig, hvor Brochner er tungsindig; han er
udentvivl hidtil ærlig og oprigtig men ikke sjældent noget kaad og lapset
saare lidet beregnende. Som Følge deraf er Cl. Petersen & Co. høist op
bragte paa ham og vilde gjærne kvæle ham, men det lykkes sikkert ikke
paa den Maade som Cl. Petersen vil.“ Dunker var gennem Bjørnstjerne
Bjørnson Teaterdirektør i Christiania. Kriegers Teaterinteresse var ogsaa
betydelig. Han skriver om Fru Heibergs opslidende Virksomhed som
Instruktrice. Hun har iscenesat Bjørnsons Maria Stuart, og Krieger har
„drevet det til at se den to Gange - Mere kan jeg ikke“; han tager det
som Tegn paa, „at den sande Poesi ikke rigtig findes deri“. Kriegers Drift
til at igangsætte fornægter sig ikke overfor Dunker. Han vil have ham til
at skrive en Afhandling om skandinavisk Politik og lover ham Bistand.
I det før omtalte Brev om den danske Uvidenhed tænker han sig derimod
en Række trykte Breve og leverer en lang Liste over egnede Emner. En
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anden Gang spørger han pludselig, om Dunker har Interesse for Baggesen og anbefaler ham i saa Fald Kr. Arentzens store Værk, idet han
udtaler sig begejstret om Baggesens Evner. Brevene har ofte talt om
Dunkers haarde Sygdom. Særlig gælder det det sidste af 27. Maj 1870,
der iøvrigt beskæftiger sig med Muligheden for et Ministerium Holstein.
Slutningen antyder Afskeden: „Det vil altid høre til mine gode Erindrin
ger, at jeg omsider lærte Dem at kjende, som jeg har gjort det i disse
Aar. Mange venlige Ord fra Lehmann, Brock og Fru Heiberg Deres
hengivne Fr. Krieger.“
Kriegers store Villa i Rosenvænget var for hans norske Bekendtskabs
kreds af Politikere, Jurister og Historikere et sikkert Maal, naar de kom
til København, og de undlod ikke at blive imponerede over hans store
højloftede og med Bøger opfyldte Arbejdsværelse, hvorfra der i Tidens
Løb var udgaaet mange Boggaver saaledes i 1869 til det norske Universi
tet. Med hans tarvelige Levevis kunde disse Omgivelser dog omgive ham
med Indtrykket af en grand seigneur, svarende til hans Optræden i det
offentlige Liv, hvor han var kommen og gaaet, som han vilde.
Skuespillerinden Johanne Luise Heiberg (1812-90) er allerede nævnt,
og dette er uundgaaeligt i en Skildring af Krieger, der gaar udenfor det
juridiske og politiske. Den unge Minister var i hendes Mand, Digteren
J. L. Heibergs sidste Aar blevet Ægteparrets Omgangsfælle. Efter 1860
var han blevet Enkens Støtte og Hjælp paa mangfoldige Maader, han var
gammel Beundrer af hendes Kunst og et nært Venskab forbandt dem paa
Livstid. Som Krieger efterlod sine Dagbøger med Oplysninger om Virk
somhed og Iagttagelser i et langt Liv til 1880, efterlod hun Bogen Et Liv
genoplevet i Erindringen, der gennem flere Oplag har bevist sin Evne til
at levendegøre Billedet af hende selv og hele hendes Tidsalder, der rakte
langt tilbage i den litterære Guldalder. Hendes for længe siden udgivne
Brevveksling med Krieger og en for nylig fremkommen Udgave af Breve
til og fra hende bekræfter og bestyrker Indtrykket af hendes sjælfulde og
inspirerende, sunde og dygtige Natur. Hun satte Spor, hvor hun viste sig,
det gælder ogsaa her, hvor Talen er om Norge. Hendes norske Sympatier
kom for Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen til at betyde Indførelsen
af deres Arbejder paa Teatret i København. I Sommeren 1829 havde hun
med andre Kunstnere fra det kgl. Teater givet en Række Forestillinger
paa Christiania Teater og opholdt sig der henved 2 Maaneder. Hun huskede
mange Mennesker fra den Tid og med særlig Glæde en Udflugt til Krogkleven. Ved at komme til at bære Navnet Heiberg fik hun den Tilknyt-
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ning, at det betegner en forgrenet Slægt, hvis Rod er i Norge. Krieger
for sit Vedkommende var Gang paa Gang i det Land, hvor han var født,
saaledes i Sommeren 1865, da han i Bergen traf Motzfeldt og Dunker;
i et Brev til Andræ skrev han engang: „Den Bergensiske Røst er den
smukkeste i alle tre Nordens Riger.“ 7. August s. A. skrev hun til ham:
„Ved at læse om Deres Samtaler med de prægtige norske Bønder og ved
Tanken om at kjøre mellem Fjeldene i de Kærrer, bliver jeg ganske øm
om Hjertet af Længsel efter den norske Natur. Er det dog ikke skamme
ligt, at en saadan Tour ikke bliver mig tildeel; hvem vilde have større
Glæde af den end jeg? O, du lumpne Verden.“ Næste Aar opfyldtes
Ønsket ved hendes Besøg i Christiania med den ældste af hendes 3 Adoptivdøtre, hvor hun formelig fejredes af en Række fælles Bekendte af
hende og Krieger. Om ikke ved denne saa ved andre Lejligheder dyrkede
hun Livet i Naturen. Hendes Rejser til Norge blev talrige, og Kriegers
Venner blev hendes Venner, hos hvem hun og Døtrene ogsaa aflagde
Besøg. I Brevene fra hans Venner lyder da ofte hendes Navn med Hilsen
og Omtale af Sommerbesøg. Det norske var for hende ensbetydende med
det stærke, og Kriegers norske Afstamning interesserede hende. Fra Fru
Heiberg kunde denne Side hos ham da kun modtage Forstærkning.
Kriegers Besindighed havde i 1863 holdt ham udenfor de Spekulatio
ner, som de mere letbevægelige af Centrums Politikere, Lehmann, Mon
rad, Hall og Ploug, i skandinavisk politisk-dynastisk Henseende hengav
sig til, ligesom han i 1870 var Pligtankeret, der holdt igen overfor samme
Kræfters Strømmen i franskvenlig Retning. Hans Tanker har gaaet i Ret
ning af en føderativ Forbindelse og et kulturelt Fællesskab. Derfor greb
han det med største Glæde, da der i Marts 1872 fra svenske Juristers Side
forespurgtes om Muligheden for fælles nordiske Juristsammenkomster.
Han satte sig straks i Forbindelse med Aschehoug. I Begyndelsen af Maj
kunde en af 50 norske, svenske og danske Jurister undertegnet Indbydelse
udgaa til det første nordiske Juristmøde i København i de sidste Dage af
August s. A., og dette velbesøgte ogsaa i saglig Henseende meget lødige om
end af Hastværket noget prægede Møde holdtes med ham som Formand i
alt væsentligt i de endnu stadig anvendte Former. Fra disse hvert tredje
Aar skiftevis i Hovedstæderne afholdte Møder fremkom der Udgangs
punkter for det efterhaanden saa omfattende legale Samarbejde. Krieger
deltog 1878 i Mødet i Christiania men ikke paany i 1887 og tog under
tiden Ordet. Her som ved andre Lejligheder, naar en større Opgave skulde
løses ved forenede Kræfter, var det ogsaa Krieger, der tog Teten som med
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Hensyn til at skabe en fælles juridisk Haandbog for de tre Lande, saaledes
at de forskellige Dele af Retssystemet fremstilledes samtidigt, hvor For
skelligheden ikke krævede særskilte Fremstillinger. Denne originale Plan
fattede han straks efter det første Møde. Han satte sig paany i Forbindelse
med sin norske Staldbroder den utrættelige Arbejdskraft Aschehoug, der
ogsaa var villig. Under Redaktion af disse to samt den svenske Jurist
K. J. Berg kom da Nordisk Retsencyklopædi tilveje fra Aaret 1878 og,
paanær Afsnittet om Strafferetten, afsluttet i 1888 i 5 store Bind. Disse
i andre Henseender ikke straalende Aaringer havde virkelig paa dette
Omraade Morgenrødens Skær over sig. Udgivelsen foregik hos Gyldendal
i København, og Krieger havde et stort Udgiverarbejde. Aschehoug skrev
Afsnittet om Statsret i nogen Grad sekunderet af Krieger.
Paa samme Tid tog Krieger Initiativet til et Foretagende, der paany
bragte ham ind paa norsk Grund og atter denne Gang med Aschehoug
som Formidler. 21. December 1878 vilde være Hundredaarsdagen for
A. S. Ørsteds Fødsel, og Krieger fandt, at dette burde gives til Kende;
han tænkte sig et Prisskrift om Ørsteds Betydning for dansk og norsk
Retsvidenskab, Ørsted skrev jo for begge Landene. Naar han straks satte sig
i Forbindelse med Aschehoug, svarede det til, at det i 1851 ved Ørsteds
Embeds jubilæum oprettede Prismedaillelegat, der administreredes dansk,
ogsaa var tilvejebragt ved en dansk-norsk Indsamling og har Nordmænd
for Øje. Tanken slog an og en Sum indsamledes i de to Lande bestemt til
det omtalte Prisskrift og en ny Udgivelse af Ørsteds Skrifter. Da Besva
relser ikke straks indkom, løstes Opgaven praktisk ved Summens Over
givelse til Legatbestyrelsen, der ogsaa ved dens Hjælp omend først efter
mange Aars Forløb har løst begge de stillede Opgaver paa tilfredsstillende
Maade.
Tilsidst blev Krieger selv Legatstifter. Hans i 1890 oprettede Testa
mente indsatte Københavns Universitet som hans Universalarving med
Hensyn til et Legat for Studiet af og Kendskabet til nordisk Ret særlig
dansk, norsk og svensk Ret i disses systematiske og historiske Udvikling
og indbyrdes Sammenhæng; Kapitalen var c. 125.000 kr. Da Adgangen
dertil ikke er afhængig af Nationalitet, har det norske altsaa forsaavidt
ikke her faaet noget Fortrin. Det har det imidlertid dog faaet i Navnet,
som er det Finneske Legat efter hans Moders Pigenavn, og enhver Ydelse,
der tilflyder nogen af Legatet, bliver da modtaget i denne norske Slægts
Navn, bag hvilket han skjuler sig, fordi den personlige Glans ikke var
ham meget om at gøre. Omvendt kan man sige, at Norge for Krieger har
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været en skjult Rigdomskilde som et Bagland for hans danske Tilværelse,
Landet som han berejste i saa mang Somre, hvor han havde Venner rundt
omkring, og hvis politiske Stræb var et interessant Emne til Sammenlig
ning med dansk og maaske til Trøst ud fra Synspunktet fælles Skibbrud.
Han modtog baade danske, norske og svenske officielle Udmærkelser
i al ønskelig Udstrækning (Oplysning herom findes dog ikke i hans
Dagbøger), men her skal sluttelig nævnes den medborgerlige Anerken
delse, han modtog som 65-aarig og som 70-aarig, og hvoraf særlig den
første var af sjældent Format. Den sidste var et Bind ham tilegnede Smaaskrifter fra 12 nordiske Forfattere, hvoraf paa norsk Side Aschehoug,
Yngvar Nielsen og M. Birkeland. Den første var hans til senere Ophæng
ning paa Frederiksborg bestemte Portrætmaleri, udført af Carl Bloch.
Aaret før var der rettet Henvendelse til ham om at lade dette udføre,
og Professor J. N. Madvig og Akademidirektør F. Meldahl havde faaet
Anmodningen underskrevet af ikke mindre end 92 nordiske Personlig
heder. Efter 57 danske Navne følger 35 norske og svenske med enkelte
islandske og finske. Det er et imponerende Skriftstykke med disse Navn
tegninger af saa mange fremstaaende samtidige og et fyldigt Udtryk for
den Position, Krieger havde erhvervet. Som Tegn paa, at han ikke
var Kvindehader, slutter Dokumentet med Anmodning fra 6 Damer
anført af Johanne Luise Heiberg om at maatte have den Glæde at skænke
Rammen til Billedet; Fru Hanne Thiis repræsenterer her Norge.

NORDMENN I UTANRIKSTENESTE
FÖRE 1814
Av Halvdan Koht

Da Noreg i 1814 brått vart skilt ifrå Danmark og gjorde seg sjölvstendig,
koss var da det norske folket förebudd til å ta opp sin eigen utanrikspolitikk? Ein må svara at det var slett ikkje förebudd. Den indre styringa
hadde det ingen vanske med å greie. Her sto eit fastskipa embetsverk
ferdig til å tene ei ny sentralstyring, og sjölve denne sentralstyringa kunne
bli sett opp med velröynde folk. Mange norske embetsmenner hadde
arbeidd i regjeringskontora i Köbenhavn, og det gikk glatt med å bygge
opp nye departement i Christiania. Men det fans visst ikkje i Noreg ein
einaste mann som hadde seti med i utanriksstyringa eller vori ute i utanriksteneste. Alt dette var ukjent land for nordmennene; her hadde dei
vori haldne utafor i heile unionstida.
For det fyrste var det så at utanriksstyringa heilt fram til 1770 hadde
legi under det dei kalla det Tyske Kanselliet i Köbenhavn, og sia det
dessutan hadde å gjera med styringa for hertogdöma Slesvig og Holsten,
var det naturleg at det jamt hadde tyske eller danske chefar og tenestemenner. Denne tradisjonen heldt seg jamvel etter eit serskilt departement
for utanlandske saker hade vorti skipa. Der kom det likevel inn ein norsk
sekretær i 1795, og det ein mann som minnes både i dansk og i norsk
litteratur for dei vakre dikta han skreiv i ungdomen sin, - det var Peter
Harboe Frimann. Han kom over ifra eit anna departement og hadde så
vorti legasjonssekretær i Stockholm. Han vart sittande i ro i utanlandsdepartementet i ikkje mindre enn 37 år, heilt fram til 1832, da han var
ein mann på åtti år. Men röynslene hans i denne tenesta kom da Danmark
til godes, ikkje Noreg. Og han hadde ingen annan nordmann attmed seg
före nett i dei aller siste åra före 1814, - det skal eg nemne litt meir om
lenger framme.
Så har det somtid vori haldi fram til eit vitnemål om kor langt nord
mennene hadde nådd fram til jamgodt rom med danskane i unionen
under einveldet, at det to gonger hendte at ein nordmann vart gjort til
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chef for utanlandsdepartementet. Men det må straks bli sagt at desse to
„nordmennene“ meir var danske enn norske, om dei så var födde i Noreg.
Båe to var danskar i ætt og levde alt ifrå gutedagane i Danmark, der dei
båe to vart godseigarar.
Den eine var Marcus Gerhard Rosencrone som var chef for utanlands
departementet 1780-84. Far hans hadde fått kjöpt baroniet Rosendal i
Hardanger og vart straks för han döydde adla med namnet Rosencrone.
Sonen vart da med ein gong, med han var berre ei ni-ti år gamal, sendt
til skyldfolket sitt i Danmark. Så kom han inn i Tyske Kanselli, og sia
var han i diplomatisk teneste utanlands, mest i Stockholm og Berlin, för
han vart sett til å styre utanlandsdepartementet. Da hadde han ervt store
gods i Danmark, og der vart han opphögd fyrst til friherre, sia til greive.
Han glöymde elles aldri bandet sitt til Noreg, og da han i lag med den
rike kona si (ho var född Hielmstierne) skipa den store „HielstierneRosencrones Stiftelse“, föreskreiv han at den skulle vera til hjelp for både
Noreg og Danmark. Men noko slag norsk politikk dreiv han aldri, og
han var i grunnen utanriksminister meir i namn enn i röynd; for det var
regjeringschefen Guldberg som avgjorde all utanrikspolitikken. Rosen
crone döydde i 1811 og fekk såleis ikkje sjå oppløysinga på sambandet
mellom dei to kongerika.
Den andre nordmannen dei har kalla som vart chef for utanlandsdepar
tementet, kom derimot til å styre det i sjölve brytingsåret 1814. Mange
har tykt det var bittert at det skulle vera ein nordmann som hadde denne
posten nett i den stunda dansk politikk måtte bli å avhende Noreg til
den svenske kongen, og serleg at han skulle hjelpe til å skilja Noreg med
dei gamle norske utlanda. Denne mannen var Niels Rosenkrantz. Men han
var enda mindre norsk enn Rosencrone. Han hörte til den store danske
adels-ætta Rosenkrantz som gjennom tidene på ymse måtar hadde hatt
noko med Noreg å gjera. To Rosenkrantzar på 1500-talet hadde hjelpt
kraftig med til å legge Noreg under dansk styring. Den eine av dem,
hövedsmannen på Bergenhus i 1560-åra, hadde sagt at han „kunne ikke
fordrage landet“. To andre Rosenkrantzar hadde vori dei fyrste eigarane
til baroniet Rosendal (i halvhundreåret kringom 1700), og dei hadde i
det minste vori i norsk teneste. Far til Niels Rosenkrantz hadde komi til
Noreg som offisér i den norske hæren, og såleis kom Niels til å bli född
i Noreg. Men han kom til Danmark alt i 13-års alderen og gikk i dansk
hærteneste. Sia kom han i utanrikstenesta, - det var visseleg skyldskap
med andre Rosenkrantzar som förte han inn i den. Eit syskenbarn til
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far hans, herr Iver Rosenkrantz, hadde vori chef for Tyske Kanselli i
1730-åra, og ein son til denne herr Iver, Frederik Christian Rosenkrantz,
hadde vori dansk minister i London og var statsminister i 1780-åra. Niels
Rosenkrantz var ervingen til denne statsministeren og hadde såleis god
proteksjon; den arven han fekk gjorde han til dansk godseigar, herre på
sjölve stamhuset Rosenkrantz.
Ein mann med slik ein bakgrunn torer ein visseleg ikkje rekne for
nordmann. Han hadde ein yngre bror, Marcus Gjöe Rosenkrantz, som slo
seg til i Noreg, gifte seg til rikdom der og jamvel spela ei rolle i den
norske sjölvstendepolitikken i 1814, - han var statsråd i den fyrste norske
regjeringa. Men han hadde aldri hatt noko med utanrikspolitikk å gjera.
Niels Rosenkrantz tente sig opp i ei rekke utanrikske postar - i Neder
land, Russland, Sverige, Polen, Pröyssen - til han i 1810 vart chef for
sjölve utanlandsdepartementet, og her vart han ståande til han döydde i
1824. Det kunne visst aldri ha komi i tankane hans å gå over til Noreg
eller ynske at Noreg skulle gjera seg sjölvstendig. Det er mogleg at ei
viss personleg kjensle for Noreg var med og avgjorde den politikken han
tidleg gjorde seg til talsmann for, - at Danmark skulle koma seg ut or
sambandet med Napoleon og heller slå seg i lag med England. For han
såg at elles var det fare for at Danmark skulle misse Noreg. Men ein ser
no lite til kjensler i politikken hans; han var eit kaldt hovud, og det var
nok makt-minken for det danske monarkiet han mest rekna med. Det var
Danmark han ténte, og det var til vern for Danmark at han i 1814 rådde
sterkt til at Christian Frederik og nordmennene skulle böye seg for Kieltraktaten og halde seg ifra alt motstand imot avhendinga til Sverige.
Når det elles kom så få nordmenn inn i utanrikstenesta, så kunne ein
av grunnane vera at regjeringa gjerne ville nytte adelsmenner, i det min
ste i dei finaste ministerpostane. Det var nok så at statomveltinga i 1660
hadde åpna nye vegar for folk av borgarklassa inn i riksstyringa, og
jamvel i diplomatiet kom det ikkje så få borgarlege menner inn. Men dei
fleste av dem kom ifrå Tyskland, serleg i den fyrsta tida, - det var den
naturlege fylgja, av at utanriksstyringa låg i det Tyske Kanselliet. Men
jamnast måtte slike borgarlege sendemenner bli adla, så dei kunne vera
fine nokk i utlandet. Og merkeleg nokk ser det ut til at di lenger ein
kom bort ifrå sjölve omveltinga, di större rom tok sjölve dei födde adels
mennene i utanrikstenesta. Om ein går igjennom dei danske statskalendrane
frå den siste mannsalderen före 1814, så finn ein adelsmenner i post etter
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post kringom i Europa. Det var mest berre til den nye borgarlege repu
blikken på hi sida havet, dei Amerikanske Sambandsstatane, at regjeringa
tyktes kunna sende borgarlege ombodsmenner, fyrst (i 1780) ein Peder
Olsen, etterpå ein Peder Pedersen. Det var på den tida eit reint unnatak
at ein borgarleg mann som Christopher Wilhelm Dreyer hadde fått tene
seg opp til minister og fekk representere Danmark (så heitte det alltid i
dei dagane) frå 1780-åra fram til 1810 på ymse stader, jamvel i så vik
tige postar som London og Paris. Ein annan borgarleg mann, holstenaren
J. G. Rist, ein kvikk kar som hadde komi i venskapleg omgjenge med dei
högste mennene i dansk statsliv, vart nytta i legasjonar utanlands i åra
frå 1801 og frametter. Men heime i Danmark tykte dei nok han vart for
viktig av framgangen sin, og så vart han skumpa ut i 1813.
Om regjeringa ville hatt i tankar å sende norske adelsmenner ut i
utanrikske postar, så hadde ho ikkje hatt lett for å finne dem. For den
norske adelen var mest heilt utdöydd. Dei adelsmennene som levde i
Noreg, var for det aller meste innflutte danskar og tyskar, og dei kunne
snautt bli kalla ei adelsklasse i europeisk eller jamvel i dansk eller svensk
meining. Det fans i Noreg ikkje meir enn to rettelege adelsgods, gods
som gav eigarmennene sine visse adelsrettar. Det var greivskapet Jarls
berg (frå fyrsten med namnet Griffenfeld) frå 1671 og baroniet Rosen
dal frå 1678.
På Jarlsberg sat det frå 1683 herrar av den tysk-danske adelsættaWedel,
og ein son til den fyrste „norske“ Wedel finn vi som dansk sendemann
hos den tyske keisaren i 1690-åra. Men det var fyrst den fjerde mannen
i ætta som (midt i 1700-talet) slo seg til i Noreg; han vart offisér i den
norske hæren og steig til general. Sonen hans, Fritz Wedel Jarlsberg, var
fin nokk til å bli dansk minister hos framande regjeringar; han represen
terte kongen sin i Napoli, Haag, London, og Wien, frå 1779 og til han
döydde i 1811. Han kom i det minste gong og annan heim til Jarlsberg,
så han kunne da med nokon rett bli rekna for nordmann. Og om han
ikkje sjölv kom til å setta noko slag merke i norsk politikk, så hadde da
son hans, greiv Herman Wedel Jarlsberg, lærdom og nytte av å ha ferdas
så mykje i kring med faren på dei diplomatiske postane; han hadde på
den måten vunni eit vidare politisk utsyn enn dei fleste andre nord
mennene da han endeleg, i 1806, for alvor kom heim til Noreg.
Baroniet Rosendal hadde til slutt, da M. G. Rosencrone var död i 1811,
gått i arv til ein mann av den böhmisk-danske adels-ætta Hoff, og han
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vart så opphögd i friherre-stand med namnet Hoff-Rosencrone. Men han
var offisér i hæren og kom aldri i utanrikstenesta. Omfram dei heilt eller
halv-framande Rosencrone, Rosenkrantz og Wedel kunne det mest ikkje
bli sporsmål om å nytte norske adelsmenner i den dansk-norske utanriks
tenesta. Da unionen mellom dei to landa vart sprengt, fans det i Noreg
ei förti-femti ætter som på ymse måtar hadde fått adelsrang. Men det var
mindre enn ti av dem som sat med noko slag jordegods. Det var folk av
ny adel, slike som Lövenskiold, Anker, Knagenhielm, Sibbern og nokre
få andre. Heile resten - Staffeldt, Lowzon, Falsen, Motzfeldt, Haffner
o. s. f. - var i grunnen ingen ting anna enn borgarlege embets-ætter, og
levde somtid jamvel eit heller fatigt liv. Alle i hop hörte i röynda mykje
meir til ei borgarleg enn til ei adeleg overklasse. I alle tilfelle var det
ikkje ein einaste mann frå desse ættene som kom inn i utanriksstyring eller
i diplomati.
Derimot hendte det i eit par tilfelle at reint borgarlege, uadelege nord
menn vart nytta i utanrikstenesta. Men i 1814 låg det langt tilbake. Det
var bispesonen Christian Stockfleth frå Christiania som var minister i
Stockholm i åra 1683-91. Men det var elles noko som låg heilt utafor
embetsgjerninga hans; han var ein framskoten rettslærd, og han har eit
rom i norsk historie for arbeidet sitt med den nye norske lovboka („Chri
stian Quint“) fra 1687.
Han tok med seg til Stockholm til skrivarhielp for seg ein ung mann
som han var i mågskap med, ein borgarson frå Christiania som heitte
Johan Diderich Grüner. Og denne mannen fekk til slutt (i 1688) kongeleg tilsetting til legasjonssekretær. Han fekk jamvel tene som chargé
d’affaires når ministeren var borte. Men det er ikkje rett, som det somtid
har vori sagt, at han var dansk minister i Stockholm. Han kom no likevel
fint oppi det der; for han gifta seg med den eine svenske friherrinna ettre
den andre, og han var så fin så han sjölv vart adla (i 1693). Dessutan
vart han, gjennom ein uekte son han fekk der borte, ættfar til ei svensk
adels-ætt. Men posten sin i Stockholm måtte han gje opp til ein danske,
etter Stockfleth hadde gått av. Etter han så hadde vorti adla, vart han på
ein måte fast chargé d’affaires i Stockholm frå 1701 fram til krigsutbrotet
i 1709, og da var det vel helst politiske omsyn som gjorde at han ikkje
vart minister.
I den fyrste ekteskapen sin hadde han ein son, Gustav Grüner, som
såleis var adelsmann frå barndomen, og han var i nokre år (1740-43)
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dansk minister i Stockholm; der arbeidde han - men fåfengt - for ein
skandinavisk union. Men ikkje han heller gjorde utanrikstenesta til livsyrket sitt; han var offisér, og vart til slutt kommanderande general i
Noreg.
Den einaste nordmannen som före Wedel levde heile livet sitt i utan
rikstenesta, det var prestesonen Nzels Griis. Han var så sjeldsynt ein fugl
i dette selskapet så professor Ludvig Daae har funni det umaken verdt å
skrive heile biografien hans (Historisk Tidsskrift, 2. R. VI). Han vart
no sendt til ein borgarleg republikk, til Nederland, og der var han mest
heile tida frå 1704 til han döydde i 1746, lenge elles berre i underordna
teneste. Han kunne vera til hjelp for Noreg ög der, og för han döydde
gav han ein sum til stipendium for studentar i Köbenhavn, med den for
skrifta at danske og norske skulle stå jamt til å få av det.
I röynda var det såleis ikkje andre nordmenn enn Nils Griis og Fritz
Wedel Jarlsberg som hadde fast rom i det danske diplomatiet före 1814.
I utanlandsdepartementet sat lenge P. H. Frimann. Der ténte dessutan frå
1811 nordmannen Andreas Gyldenpalm, sonson til stiftamtmann Hans
Hagerup, som hadde vorti adla med namnet Gyldenpalm fire dagar etter
han var död. Denne sonsonen var såleis norsk adelsmann, og han vart
nytta til legasjonssekretær frå 1801 i London, Stockholm, Madrid, og
Kassel, til han vart teken inn i departementet. Der tok han avskil i mars
1814 og ville heim til Noreg og tene fedrelandet sitt. Men han vart sett
fast på vegen gjennom Sverige, og da han slapp laus i 1815, sökte han
teneste hos Carl Johan. Han vart gjort til eit slag konsulent for den nor
ske statsminister i Stockholm. Men han rota seg snart inn i leie historier,
gjorde seg til spion for framande regjeringar og måtte ta avskil.
Så ille gikk det med den einaste nordmannen i utanrikstenesta som
hadde esla seg til å tene Noreg i den stunda landet skulle til å före utanrikkspolitik for seg sjölv. Da Christian Frederik skulle til å styre eit
sjölvstendig Noreg, hadde han ingen til å hjelpe seg som hadde praktisk
röynsle i utanriksstyring.
Det kunne vera ei hjelp i folk som hadde vori ute i dansk kolonistyring. Og det levde i Noreg ein mann som hadde vori guvernör i
Trankebar i Aust-India, jamvel den fyrste kongelege guvernören der,
i nære-på tjue år (1788-1806). I förevegen hadde han vori konsul i Hull
og generalkonsul i London, så han hadde mange utanrikske röynsler. Det
var general Peter Anker. I 1814 var han ein mann på sytti år, og helsa
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hans var ikkje den beste. Men Christian Frederik kunna da gjera seg nytte
av han; han både kalla Anker til rådlegginsmotet på Eidsvoll 16. februar
og tok han i diplomatisk teneste.
Ein kunne kanskje seia det „smakte av fugl“ at eidsvollsmannen Peter
Motzfeldt hadde gjort offisérs-teneste på St.Thomas i Vest-India 1802-07.
Men retteleg styrings-arbeid var no ikkje det.
Så kunne det nok vera folk i andre regjeringskontor enn utanlandsdepartementet som kom bort i utanrikssporsmål, bl. a. dei som ténte i
kommersekollegiet. Derifrå kom såleis den yngre og meir namngjetne
broren til Peter Anker, Carsten Anker på Eidsvoll. Han hadde no likevel
dei fleste rdynslene sine frå utlandet gjennom private dkonomiske forhandlingar i Stockholm og London. Men han vart da den einaste Christian
Frederik kunne tenke på til utanriksminister.
I kommersekollegiet sat det snautt nokon mann som var så vel heime
i utanrikske saker som nordmannen Christen Pram, og han var nord
mann med liv og sjel. Etter Noreg var skilt frå Danmark, baud han seg
til å gå i norsk teneste. Men koss det no var eller ikkje var, så vart tilbodet hans ikkje motteki, - kanskje grunnen var det noko uregjerlege
lynnet hans. Han kom i det minste aldri meir til Noreg.
Det norske folket i 1814 freista greie seg så godt det kunne med dei
kreftene det hadde fostra heime hos seg sjolv. At det kom så u-forebudd
til utanrikspolitikken, kom nok til å setta merke etter seg i norsk historie
både i 1814 og enda lenge etter.

DE SØNDERJYSKE FYRSTEARKIVER
I RIGSARKIVET
Af Erik Kroman

De sønderjyske Fyrstearkiver udgør inden for Rigsarkivets Samlinger en
særpræget Gruppe af Arkivalier. Samtidig med, at de delvis maa betragtes
som Lokalarkiver, indeholder de paa Grund af den indgribende Betyd
ning, Forholdene i Sønderjylland har haft paa hele Landets Historie,
talrige vigtige Dokumenter, som belyser afgørende Perioder af Rigshisto
rien. Sønderjyllands skiftende Skæbne afspejler sig i høj Grad i Fyrste
arkivernes Historie. Rækken af Arkiver fra Hertugerne af Abels Slægt,
Schauenburgerne og Hertuglinierne af den oldenborgske Slægt markerer
vigtige Afsnit af Sønderjyllands vekslende Historie. Ved Enevældens
energiske Bestræbelser lykkedes det i 17. og 18. Aarhundrede at bringe
de Dele af Sønderjylland, som var tildelt de yngre Linier af Konge
slægten, tilbage under Kronen, hvad der bevirkede, at Fyrstearkiverne
samledes i København. Sønderjyllands Tab 1864 og delvise Generhver
velse 1921 medførte Afleveringer og Tilbageleveringer af Arkivalier, som
i stor Udstrækning bragte Forstyrrelse i de gamle Samlinger, og for flere
af Arkivernes Vedkommende er det nu kun en ringe Del, som er tilbage
i Rigsarkivet.
De sønderjyske Fyrstearkiver falder arkivhistorisk i 3 Hovedgrupper:
Fællesarkivet (inclusive Hansborg-Arkivet), Gottorparkivet og de Sønderborgske Hertugers Arkiver.
Fællesarkivet (Gemeinschaftliches Archiv) i sin gamle Skikkelse var
dels en Samling af Hertugdømmernes ældre Arkiver før Delingen 1544,
som blev Fælleseje for de 3 regerende Linier, Kongehuset, Gottorp og
Hans d. Ældre, efter den sidstes Død for Kongen og Hertugen af Got
torp, dels de tre (senere to) Liniers fælles Arkivalier, hvortil endelig
kom en væsentlig Del af Hans d. Ældres Arkiv, som indlemmedes i
Fællesarkivet efter Hertugens Død 1580.
De ældre Arkiver i Fællesarkivet omfattede Rester af de sønderjyske
Hertuger af Abels Slægts Arkiv, Schauenburgernes Arkiv som Hertuger
af Sønderjylland og Grever af Holsten, Christian I.’s Arkivalier vedr.
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Slesvig og Holsten, endvidere Hertug Frederik I.’s Arkiv, som ikke alene
indeholdt Arkivalierne fra Hertugtid.en, men ogsaa i stor Udstrækning
fra hans Regeringstid som Konge, da han oftere opholdt sig paa Gottorp,
og endelig nogle Arkivalier vedr. Hertug Christian II.’s Tid som Hertug,
som dog i det væsentlige stammer fra Hansborgarkivet, og enkelte Sager
vedrørende Hertugdømmerne fra Tiden, efter at han var blevet Konge,
indtil Delingen 1544.
Hertugerne af Abels Slægt, som med Afbrydelser regerede Sønder
jylland fra 1253 til Hertug Henriks Død 1375, har kun efterladt sig yderst
faa Arkivalier. Det ældste Dokument, som dog ikke er kommet til os
gennem Fællesarkivet, er et Adkomstbrev fra 1269. I øvrigt indeholder
Arkivet mest Pante- og Gældsbreve fra Hertugernes sidste Tid, som vel
i hvert Fald delvis først er blevet indløst efter den sidste Hertugs Død.
De schauenburgske Grever, som efter Hertug Henriks Død opnaaede
Anerkendelse af Dronning Margrethe som Hertuger af Sønderjylland
1386, efterlod sig derimod ved den regerende Linies Uddøen med Hertug
Adolf 1460 et stort og righoldigt Arkiv. Opbevaringsstedet for Hertuger
nes Arkiv var det blaa Taarn paa Segeberg Slot. Der er fra Hertug Adolfs
Tid bevaret en Registratur, men af ganske ringe Omfang (49 Dokumen
ter), en anden lidt fyldigere (78 Dokumenter) er fra Slutningen af Aarhundredet.
Ogsaa efter at Christian I. havde overtaget Regeringen i Slesvig og
Holsten, vedblev Arkivet at være paa Segeberg, og her anbragtes stadig
Dokumenter vedr. Hertugdømmerne, saaledes bl. a. Dokumenterne vedr.
Kong Christians Broder Grev Gerhard af Oldenborgs Virksomhed i
Hertugdømmerne, hvorimod dennes egne Dokumenter, som afleveredes
til Kongen, efter at han 1470 havde givet Afkald paa alle Rettigheder
i Hertugdømmerne, indgik i Tyske Kancelli. Efter Christian I.s Død
udarbejdedes en udførlig Registrant over Breve af statsretlig og admini
strativ Interesse fra Christian I.’s og Hertug Adolfs Tid, muligvis i An
ledning af Delingen 1490, det saakaldte Registrum Christierni primi.
Hovedeksemplaret skrevet af forskellige Hænder fik Plads i Arkivet og
gik dermed senere ind i Gemeinschaftliches Archiv, men kom bort derfra
og fandtes senere i Kgl. Bibi, i København (GI. kgl. Sml. 1150 fol.),
hvorfra det ved en Udveksling 1951 kom til Rigsarkivet. En Afskrift fra
c. 1500 skrevet helt igennem med samme Haand opbevaredes derimod i
Tyske Kancelli i København, men er i nyere Tid kommet til Biblioteket
i Kiel (SH. 45 CC) „aus Prof. Falcks Nachlass“.
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Ved Delingen af Hertugdømmerne 1490 mellem Kong Hans og Hertug
Frederik kom Segeberg til den kongelige Del. 1523 kom den kongelige
Sekretær Anders Glob dertil med Ordre fra Christian II. til Lensmanden
om at give ham Adgang til Arkivet. Han gennemgik Brevkisterne, og de
Breve, der „laa Magt paa“, lagde han i en særlig Kiste og sendte den til
Sønderborg. De øvrige Breve saa vel som Registre og Regnskaber, der var
ødelagt af Rotter og forraadnede, lod han ligge, og en Del, hvoriblandt
var Sager, som var „skrevet for 4 eller 5 Hundrede Aar siden“, kastede
han i Ilden.
Kong Hans’ yngre Broder Frederik (I.) havde ved Delingen 1490
erhvervet Halvdelen af Hertugdømmerne. Han residerede paa Gottorp
Slot, hvor ogsaa hans Arkiv var. Mellem ham og Brodersønnen herskede
der et spændt Forhold, og en Begivenhed som den nævnte skulde ikke
forbedre Forholdet. Kort efter fulgte Kong Christians Flugt til Udlandet
og Hertug Frederiks Valg til dansk Konge, og Frederik samlede nu det
gamle Arkiv paa Gottorp, hvor det fik sin Plads de næste 200 Aar.
Arkivet forøgedes betydeligt i den følgende Tid, idet Kong Frederik det
meste af sin Regeringstid opholdt sig paa Gottorp, og navnlig en Række
Akter vedrørende Udenrigspolitikken fik deres Plads der. 1533 begyndte
Kongens tyske Kansler Wolfgang Utenhof en Registrering af Arkivet.
Det var baade da og senere fordelt efter sit Indhold i c. 40 Skrin og
Brevkar, hvortil Inddelingen i Registraturen svarede, en Inddeling, som
har været bestemmende for Arkivets Ordning lige til Nutiden.
Efter Kongens Død 1533 overtog Sønnen Christian (III.), som under
Faderens Regering havde haft Haderslev Amt og Tørning Len til sit
Underhold, Regeringen i begge Hertugdømmer og modtog Hylding paa
sine egne og umyndige Brødres Vegne. Hertug Christian residerede paa
Haderslevhus, og de faa Arkivalier, som er bevaret fra hans Tid, er utvivl
somt i det væsentlige kommet til Fællesarkivet med Hansborgarkivet.
1544 delte Christian III. Hertugdømmerne mellem sig og sine to
Brødre Hans (d. Ældre) og Adolf, mens den yngste Broder Frederik fik
Erstatning paa anden Maade. Samtidig med, at de nærmere Regler for
Styret blev fastsat, kom man ogsaa til Enighed om Arkivet paa Gottorp.
De tre regerende Hertuger udtog hver de Akter, som vedrørte deres
Amter, mens det øvrige under Navn af Fællesarkivet (Gemeinschaftliches Archiv) forblev i Hvælvingen paa Gottorp, der forsynedes med
3 Laase, hvortil hver af Hertugerne havde sin Nøgle, senere, efter at
Hans d. Ældre var død, kun med 2 Laase. I den følgende Tid til helt ned
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i 17. Aarh. forøgedes Arkivet med Akter, som vedrørte samtlige regerende
Linier, saaledes Dokumenterne vedrørende Ordningen af Forholdet til
den 4. Broder Hertug Frederik, Forleningen med Holsten, Hamborgs
Forhold til Hertugerne m. m. En væsentlig Forøgelse fik Fællesarkivet
endelig ved, at Hertug Hans d. Ældres Arkiv, Hansborgarkivet, 1598
indlemmedes deri.
Systemet med flere Laase bevirkede, at Arkivet med de mange vigtige
gamle Dokumenter fra Middelalderen og Frederik I.s Tid var meget lidt
tilgængeligt for Forskningen. Det var muligvis tilskyndet af Huitfeldts
Klage herover i Danmarkskrøniken 1596, at Christian IV. sammen med
den gottorpske Hertug Johan Adolf 1698 lod foretage et Eftersyn af
Arkivet ved den kongelige Sekretær Abel Berner og den gottorpske Vicekansler Nicolaus Junge og et Par yngre Sekretærer, som i Fællesskab
udarbejdede en Registratur. Nyregistreringen byggede dog i høj Grad paa
Utenhofs Registratur. Efter at de i Foraarsmaanederne havde gennemgaaet Fællesarkivet, fortsatte de om Efteraaret med en Gennemgang af
Hans d. Ældres Arkiv paa Hansborg. Hertug Hans, som var død 1580,
havde haft sit Arkiv dels i en Hvælving paa Tønderhus, dels paa Hans
borg i Haderslev, hvor han residerede og havde sit Kancelli. Efter hans
Død var Arkivet paa Tønderhus, som var tilfaldet Gottorp, blevet delt
mellem Gottorperne og Kongen, og Sager vedrørende de Amter, som kom
til Kongen, overførtes til Hansborg, som var kommet til Kongens Del.
Ved Berners og Junges Revision 1598 deltes nu Sager vedrørende Am
terne mellem Kongen og Hertugen, mens det øvrige, deriblandt de værdi
fulde Hansborgregistranter, anbragtes i Fællesarkivets Hvælving paa
Gottorp. Derimod blev det ikke optaget i Registraturen. Fællesarkivet
blev atter revideret 1661 og 1668. Først ved den sidste Lejlighed blev
Brevkisterne fra Hansborgarkivet aabnet og deres Indhold i store Træk
fastslaaet. 1670 udnævntes Dr. Burchard Niederstedt til baade kongelig
og hertugelig Arkivar ved Fællesarkivet, og det følgende Aar foretog han
sammen med Sekretær ved tyske Kancelli Johan Moth en Nyregistrering
af Arkivet, som, selv om ogsaa den i Hovedtrækkene bygger paa de ældre
Registraturer, dog viser betydelige Afvigelser. Ved denne Lejlighed ind
ordnedes saaledes Hansborgarkivet i Fællesarkivets Grupper.
Den store nordiske Krig bragte afgørende Ændringer i de politiske
Forhold, og 1721 indlemmedes den hertugelige Del under Kronen, hvor
ved Fællesarkivet kom paa danske Hænder. 1732 blev Arkivsekretæren
Eskel Lohmann sendt til Gottorp for at foretage en Gennemgang af
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Arkivet. Han fandt det i en yderst daarlig Forfatning. Dokumenterne var
spredt og medtaget af Fugtighed og Utøj. Det lykkedes ham at faa Ar
kivet ordnet igen efter Niederstedts og Moths Registratur, af hvilken
hans egen Registratur (Reg. 32), som har været i Brug til Nutiden, i det
væsentlige er en Afskrift. Efter at Registraturen var fuldført, oversendtes
Arkivet i Sommeren 1734 til København, hvor det indlemmedes i Gehejmearkivet. Det modtog senere betydelige Supplementer navnlig af Thorkelin, som registrerede sit Tillæg i et særligt Supplementbind (Reg. 34),
og af Matthiessen, som indførte sine Tilføjelser i Lohmanns Registratur.
Supplementerne var dog i det væsentlige Fællesarkivet uvedkommende.
Matthiessen paabegyndte en udførlig Seddelregistratur, men naaede kun
at faa de 10 første Capita fuldført samt det omfattende Caput 39, 29,
som væsentlig indeholdt Breve til Hans d. Ældre. Disse Registratursedler
er senere blevet ordnet kronologisk. I 1880erne udskilte A. D. Jørgensen
Hansborgarkivet, og senere udskiltes et betydeligt Antal udenrigspolitiske
Akter fra Frederik I’s Tid. Ved Konventionen af 15/12 1933 afleveredes
et stort Antal ældre Dokumenter, navnlig vedrørende Schauenburgerne,
til Tyskland.
Ved Delingen 1544 overtog Hertug Adolf Gottorp Slot med tilhø
rende Dele af Sønderjylland og Holsten, hvortil yderligere efter Hans d.
Ældres Død kom en Trediedel af dennes Andel. Ved Siden af det ældre
Arkiv, der som nævnt kom til at sortere under samtlige regerende Linier,
opstod der derved endnu et Arkiv, de gottorpske Hertugers Arkiv eller
Gottorparkivet, som ligesom Fællesarkivet havde sin Plads paa Gottorp,
dog oprindelig vistnok ikke som dette i selve Hovedbygningen, men i
Kancellibygningen. Foruden det egentlige gottorpske Arkiv indeholdt
det en betydelig Mængde ældre Arkivalier, som var udskilt af Fælles
arkivet og Hansborgarkivet (se ovf.). Arkivet kom ved Besættelsen af
Gottorp 1713 i Kongens Besiddelse, og efter Sønderjyllands Indlemmelse
1721 blev Eskel Lohmann 1732 sendt til Gottorp for at registrere begge
Arkiver. Efter at have afsluttet Registraturen over Fællesarkivet begyndte
han Udarbejdelsen af en udførlig Registratur over Gottorparkivet. Regi
straturen i 5 Bind omfatter Gehejme-Conseils Arkivet i 5 Hovedafdelin
ger, camerae efter de 5 Kamre, hvori det havde været opbevaret, det hem
melige Kammer med Diplomatiske Sager og Krigskancelliets Arkiv. For
talen til 5. Bd. er dateret 31. Dec. 1736. Samtidig med Registreringen
afsendtes Arkivalierne til København, hvor de fik Plads i Tyske Kan
cellis Arkiv. Inden Besættelsen 1713 var det lykkedes Hertugen at over-

230

De sønderjyske Fyrstearkiver i Rigsarkivet

føre Dele af Arkivet til Hamborg, og 1766 overførtes de herfra til Kiel,
som, efter at Hertugen 1720 havde faaet de gottorpske Dele af Holsten
tilbage, havde været Sæde for den hertugelige, senere storfyrstelige Rege
ring. Kort før Mageskiftet 1773, hvorved de storfyrstelige Besiddel
ser i Holsten udveksledes mod Oldenburg-Delmenhorst, overførtes Dele
af Arkivet til Eutin, hvorfra atter et større Antal Dokumenter i Som
meren 1775 oversendtes til København, hvor de ligesom de øvrige
gottorpske Arkivalier anbragtes i Tyske Kancelli, mens de øvrige Arkiva
lier sammen med den yngre gottorpske Linie kom til Oldenburg, hvor de
opbevares i Statsarkivet.
1855 afleveredes de gottorpske Arkivalier sammen med en Række
andre Arkiver vedr. Hertugdømmerne fra Slesvigske Ministerium til
Gehejmearkivet. Pergamenterne, som for største Delen stammede fra
Schauenburgerne, blev af Matthiessen udskilt, og af disse sammen med
andre Pergamenter fra Afleveringen fra Slesvigske Ministerium dannede
han Samlingen Gottorpske Membraner (Membranea Gottorpensia et ex
arch. canc. Germ.). Nogle Pergamenter indførte han i Registraturen over
Gemeinschaftliches Arkiv. Gottorpske Membraner blev atter opløst af
Erslev, som indordnede de fleste af Pergamenterne sammen med Doku
menterne fra Thorkelins og Matthiessens Supplementer til Gemeinschaft
liches Arkiv i en gottorpsk Pergamentsamling med Undergrupperne A,
B og C, som foruden de egentlige gottorpske Dokumenter indeholdt en
Mængde ældre Dokumenter.
1873 og flg. Aar afleveredes væsentlige Dele af Gottorparkivet til
Tyskland, saaledes at Danmark kun beholdt de familiehistoriske og politi
ske Dele, mens alle mere lokale Akter afleveredes. Over de bevarede Dele
udarbejdedes en ny Registratur (Reg. 113) paa Grundlag af Lohmanns
Registratur. En dertil svarende Seddelregistrant udarbejdet af Matthies
sen blev af A. D. Jørgensen ordnet paa en mere systematisk Maade som
Grundlag for en paatænkt mere rationel Ordning af Arkivet (jf. Medd.
ang. det kgl. Gehejmearkiv 1886-1888), som dog aldrig blev foretaget.
Senere overførtes yderligere Dele af Fællesarkivet (fra Reg. 32 og 34)
til Gottorparkivet og registreredes dels i Reg. 113, dels paa Sedler, lige
som det gottorpske Rentekammerarkiv og de gottorpske Regnskaber regi
streredes paa Sedler.
Arkivudvekslingerne i Henhold til Konventionen af 15/12 1933 med
førte, at største Delen af de 1873 ff. tilbageholdte gottorpske Arkivalier,
deriblandt det meste af Pergamentsamlingen Gottorp ABC, afleveredes

De sønderjyske Fyrstearkiver i Rigsarkivet

231

til Tyskland. Til Gengæld modtog Danmark en Del lokale Akter vedr.
de Dele af Sønderjylland, som ved Genforeningen var kommet tilbage til
Danmark. Efter Udvekslingen er det da væsentlig kun lokale Akter, der
er tilbage i Gottorparkivet. Mellem disse er dog overordentlig værdifulde
Ting. Ikke mindst giver de detaillerede Jordebøger fra 17. og Beg. af 18.
Aarh. vigtige Oplysninger om Landets daværende Tilstand.
Den sønderborgske Hertugslægts Arkiver omfatter dels Stamfaderen
Hans d. Yngres Arkiv, dels Arkiverne fra de 5 Linier, mellem hvilke
hans Besiddelser deltes ved hans Død 1621: Ærø, Sønderborg, Nordborg,
Gliicksborg og Pløn.
Hertug Hans havde ved Hertugdømmernes fornyede Deling 1564 som
sin Del faaet Sønderborg Slot med Als, Ærø og Sundeved samt Pløn og
Ahrensbok i Holsten, hvortil efter Hans d. Ældres Død yderligere kom
Ryd Kloster (sen. Gliicksborg Slot) med den nordlige Del af Angel samt
Reinfeld Kloster i Holsten. Hans Arkiv, som er kommet til Rigsarkivet
med de sønderborgske og de gliicksborgske Arkivalier, maa antages at
have ligget paa de to Hovedslotte Sønderborg og Gliicksborg. Arkivet om
fatter væsentlig familieretlige og politiske Akter og indeholder derimod
yderst faa lokale Sager og Kammersager. Af Regnskaber findes i Rigs
arkivet kun et Svineregnskab for Skovene i Sundeved og paa Als 1604.
Paa Deutsch Nienhof findes desuden et Pengeregnskab for Gliicksborg,
Nordborg og Sønderborg Amter (Film i Rigsark.) og i Staatsarchiv
Hannover en Regnskabsbog for Ahrensbok Amt i Holsten 1568/69.
Ved Delingen af Hertug Hans’ Besiddelser 1621 fik den ældste Søn
Christian i Henhold til Faderens Testamente tildelt Øen Ærø, hvor han
døde ugift 1633, hvorefter Øen deltes mellem de øvrige Linier. Af Ar
kivalier er kun bevaret et Amtsregnskab 1627/28 samt forskellige Akter
vedr. Delingen af Øen efter hans Død. De er formodentlig kommet til
Rigsarkivet med Sønderborgarkivet.
Den sønderborgske Andel, som tilfaldt Hertug Hans’ næstældste Søn
Hertug Alexander, omfattede Sønderborg By og Slot med den sydlige
Halvdel af Als og en Del af Sundeved, hvortil efter Hertug Christians
Død kom Gudsgaves Len paa Ærø. Hertugdømmets finansielle Forhold
blev hurtigt slette, og de forringedes yderligere ved de gentagne Besæt
telser af fjendtlige Tropper. 1667 blev Hertugen erklæret konkurs, og
Besiddelserne blev overtaget af Kongen. Samtidig maa Arkivet fra Søn
derborg være blevet overført til København. Det afleveredes 1855 til Gehejmearkivet fra Slesvigske Ministerium. En Del af det var da indordnet
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i Glucksborgarkivet. Ligesom Hertug Hans d. Yngres Arkiv, der som
nævnt for en væsentlig Del er overleveret sammen med Sønderborgarkivet,
indeholder dette kun faa lokale Sager. Et Par Regnskaber over faste
Pengeafgifter 1642-44 er bevaret.
Hertug Alexanders 3. ældste Søn Ernst Giinther og den af ham grund
lagte augustenborgske Linie erhvervede efterhaanden betydelige Dele af
de sønderborgske Besiddelser, men uden at opnaa fyrstelige Rettigheder.
Der er fra denne Linie bevaret en Del Adkomstbreve.
Den nordborgske Del, som omfattede den nordlige Halvdel af Als
med Byen og Slottet Nordborg samt Ballegaard i Sundeved, arvedes af
Hertug Hans Adolf og efter hans Død 1624 af Broderen Hertug Frede
rik. 1634 arvede denne yderligere Graasten paa Ærø, som han dog atter
det følgende Aar solgte til Broderen Hertug Philip af Glucksborg. Her
tugdømmet fik en lignende Skæbne som det sønderborgske og blev 1669
erklæret konkurs. Af Arkivalier herfra er i Rigsarkivet kun bevaret en
Jordebog 1649/50. Desuden findes der paa Deutsch-Nienhof endnu en
Jordebog fra 1656/57 (Film i Rigsark.).
De glucksborgske Besiddelser, som tilfaldt Hertug Philip, omfattede
det nordligste Angel med Glucksborg Slot samt en Del af Sundeved.
Hertil kom 1634 som hans Andel i Arven efter Hertug Christian en
Fjerdedel af Ærø med Byen Ærøskøbing. Arveparten udvidedes det føl
gende Aar ved Købet af den nordborgske Andel af Ærø, Godset Graa
sten, saaledes at Glucksborg derefter sad inde med de midterste 2 Fjerde
dele af Øen. Efter Hertughusets Uddøen 1779 oversendtes Arkivet 1786 til
København og kom ligesom det sønderborgske Arkiv 1855 til Gehejmearkivet fra Slesvigske Ministerium. Arkivet, som var meget omfattende og
baade indeholdt hertugelige Privatsager, Kancelli- og Konsistorialsager og
Kammer- og Regnskabssager, var oprindelig inddelt i en Række Grupper
under Litra A-L, men ved Afleveringen var den oprindelige Ordning
blevet afløst af en ny med en fortløbende Række af 116 Numre, helt for
skellig fra den gamle Ordning. Betydelige Dele af det oprindelige Arkiv
manglede deri og var indgaaet i andre Rækker; til Gengæld indeholdt det
Dele af Sønderborgarkivet. Arkivet registreredes i den nye Rækkefølge
af Matthiessen. 1874 afleveredes en Del lokale Akter fra Glucksborg
arkivet til Tyskland. Det øvrige blev i Begyndelsen af dette Aarhundrede
omordnet efter den gamle Designation fra 1786, hvorved det blev muligt
at se, hvad der oprindelig havde hørt til Arkivet, og Sager, der var kom
met bort fra Arkivet, førtes atter tilbage dertil. Ved Udvekslingen med
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Tyskland 1936 kom en Række lokale Akter vedr. den sundevedske Del af
de gliicksborgske Besiddelser, navnlig Kirke- og Skolesager, tilbage til
Rigsarkivet.
Pergamenterne, som sammen med de øvrige Pergamenter vedr. Her
tugdømmerne afleveredes fra Slesvigske Ministerium 1855, indordnedes
af Matthiessen i Rækken Gottorpske Membraner. De udskiltes atter her
fra af Erslev, som under Gliicksborg samlede Pergamenterne fra alle de
sønderborgske Linier undtagen Pløn.
En særlig Skæbne fik de gliicksborg-ærøske Arkivalier. 1749 maatte
Hertug Frederik af Gliicksborg paa Grund af Gæld overlade sin Andel
af Ærø til Kongen. I Afstaaelsestraktaten fastsattes det, at de ærøske
Arkivalier („Urkunden und Briefschaften“) skulde afleveres ved Over
dragelsen. I Overensstemmelse hermed medførte Hertugens Afsendinge
Arkivalierne ved den højtidelige Overdragelse, som fandt Sted paa Ærø
4. og 5. Marts 1750, og overdrog dem til Amtmanden i Nordborg, som
paa Kongens Vegne overtog Besiddelserne. I sin Indberetning til Rege
ringen meddelte Amtmanden, at han havde modtaget 17 Konvolutter
med en Designation i hver Konvolut, og at han foreløbig havde anbragt
dem paa Amtstuen paa Graasten, hvorfra de i Løbet af Foraaret, naar der
blev Skibslejlighed, skulde blive oversendt til København. Dette skete
imidlertid ikke. Arkivalierne blev staaende paa Amtstuen og blev af
Amtsforvalter Hanefeldt ordnet sammen med det lokale Amtsarkiv, saaledes at det ialt kom til at omfatte 20 Konvolutter mærket A-U, hvortil
der af hans Efterfølger Amtsforvalter Mouritsen 1772 udarbejdedes en
udførlig Designation. Allerede 1767 var Arkivalierne ved Graasten Amt
stues Nedlæggelse blevet overført til Amtstuen i Ærøskøbing, hvor de
omkring 1830 benyttedes af Lægen J. R. Hiibertz til hans Beskrivelse
over Ærø. Han oplyser, at Arkivet opbevaredes i 19 Pakker mærket A-T.
Den sidste Pakke manglede altsaa allerede dengang. Arkivet kom ved
Oprettelsen af Landsarkivet i Odense dertil og overførtes 1946 til Rigs
arkivet i København, hvorved det endelig efter omtrent 200 Aar naaede
sit oprindelige Bestemmelsessted.
Den piønske Del, som tilfaldt Hertug Joachim Ernst, omfattede alle
Hans d. Yngres holstenske Besiddelser, hvortil 1634 kom den vestligste
Fjerdedel af Ærø med Søbygaard. Da Joachim Ernst som ældste over
levende af sin Slægt blev nærmeste Arving til Oldenborg og Delmenhorst, erhvervede han ved et Forlig med Kongen tillige de nordborgske
Besiddelser paa Als samt en Del holstensk Gods. Ved hans Død 1671 del-
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tes hans Besiddelser mellem hans Børn, saaledes at den ældste, Johan
Adolf, fik det holstenske Omraade med Undtagelse af Rethwisch, som
tilfaldt en yngre Søn Joachim Ernst, mens to andre Sønner August og
Bernhard fik henholdsvis Nordborg og Søbygaard. Ved Bernhards Død
1676 tilfaldt ogsaa Søbygaard Hertug August, som 1684 ved en Overens
komst med Kongen yderligere erhvervede den tidligere sønderborgske
Del af Ærø, Gudsgaves Len. Hertug Augusts Besiddelser deltes atter ved
hans Død 1699 mellem hans 2 Sønner, saaledes at Joachim Frederik fik
Nordborg, mens Christian Carl fik de ærøske Godser. Da den sidste
havde indgaaet et ikke standsmæssigt Ægteskab, overgik hans Besiddelser
efter hans Død 1706 til Broderen, som samme Aar ogsaa arvede den hol
stenske Hovedlinies Besiddelse, hvorefter han flyttede Regeringen til
Pløn. Joachim Frederik døde 1722 uden mandlige Arvinger, og Kongen
anerkendte nu Christian Carls Søn Frederik Carl som Arving til Nordborg-Ærø, og da Hertugen af Rethwisch døde 1729, anerkendtes han som
Arving til Pløn og Rethwisch, men afstod til Gengæld de nordborgske og
ærøske Godser til Kongen. Da han døde 1761, overgik ogsaa samtlige
holsten-plønske Besiddelser til Kongen.
Arkivet blev efter Kongens Overtagelse af Pløn splittet, idet Hussager
og Kancellisager, herunder Lenssager og politiske Sager og navnlig en
stor Samling af Breve fra 1622-1704, kom til Regeringskancelliet i
Gluckstadt og derfra til Appellationsretten i Kiel, hvorfra det indgik i
Statsarkivet i Slesvig. Arkivalierne vedrørende Forvaltningen, væsentlig
Kammersager, overførtes derimod til København og kom, muligvis med
Tyske Rentekammerarkiv, til Rigsarkivet, hvor det registreredes i Reg.
110. Det stammede fra Hertugerne Joachim Ernst 1622-71 (Pløn og
Søbygaard), Bernhard 1771-76 (Søbygaard), Hans Adolf og hans
Slægt 1671-1706 (Pløn), Joachim Frederik 1699-1722 (Nordborg-Ærø
og Pløn), Regeringskommissionen 1722-29 (Pløn) og Frederik Carl
1722-29 (Nordborg-Ærø) og 1729-61 (Pløn). Derimod manglede de
nordborg-ærøske Arkivsager fra Hertug August 1676-99 saavel som Ar
kivsager fra Christian Carl. Det opvejes for Ærøs Vedkommende i nogen
Grad ved, at det lokale Amtsskriverarkiv fra Ærø (1677-1729) er vel
bevaret. Det maa kort efter Kongens Overtagelse af de ærøske Len 1729
være blevet overført til Sønderborg, hvorfra det 1730 afleveredes til
Amtmanden i det nyoprettede Nordborg Amt, hvorefter det registreredes.
Efter 1864 kom det sammen med Amtsarkivet til Arkivet i Slesvig, men
ved en Udveksling med helgolandske Sager 1902 afleveredes det til Rigs-
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arkivet. Ogsaa af det nordborgske Amtsforvalterarkiv er væsentlige Dele
bevaret. Det overleveredes ligeledes 1730 til Amtmanden i Nordborg
Amt og registreredes. Efter 1864 kom det ligesom de ærøske Sager med
Amtsarkivet til Arkivet i Slesvig, men tilbageleveredes til Danmark ved
Arkivudvekslingen 1936, samtidig med at de egentlig piønske (holsten
ske) Dele af Plønarkivet (c. 270 Pakker og Bind) afleveredes til Tysk
land. Ved Oprettelsen af Landsarkivet i Aabenraa kom det sammen med
Nordborg Amtsarkiv dertil.
Som det fremgaar af det foregaaende, har de sønderjyske Fyrstearkiver
i det væsentlige lige til Nutiden været ordnet efter de gamle Registratu
rer fra 18. Aarh. For Arkiver, der var samlet under Fællesarkivet, gik
Ordningen helt tilbage til den middelalderlige Fordeling af Dokumen
terne i Brevkister og Skrin. Indenfor de enkelte Grupper var samlet Do
kumenter fra højst forskellig Tid og forskellig Herkomst, og selv om der
var tilstræbt en kronologisk Ordning, var denne dog højst inkonsekvent.
Ogsaa ved de øvrige Arkiver var Ordningen efter Nutidsbegreber meget
irrationel, og i flere Tilfælde, det gælder navnlig Sønderborgarkivet, var
Akterne overhovedet ikke registreret. Hertil kom at de gamle Rammer
forlængst var sprængt, dels ved Afleveringen til Tyskland, dels ved, at
Dele af Arkiverne i Tidens Løb var blevet udskilt og overført til andre
Arkivfonds, mens uvedkommende Sager var blevet tilføjet. Endelig var
de Arkivalier, som Rigsarkivet fik tilbage efter Genforeningen, i Mellem
tiden af de tyske Arkivmænd blevet ordnet efter helt andre Systemer.
En Revision af Fyrstearkiverne var da i høj Grad paakrævet. Der er derfor
i de sidste Aar foretaget en til Bunds gaaende Nyregistrering af Arki
verne, hvorved Dokumenterne er ordnet paa ny efter Proveniensprincippet, saaledes at de nu helt igennem er fordelt efter de Fyrstehuse, hvorfra
de oprindelig stammer. Det er ganske særligt gaaet ud over Fællesarkivet,
hvoraf alle de ældre Arkiver er udskilt, saa der nu kun i dette er bevaret
Dokumenterne fra Tiden efter 1544, som i egentligste Forstand var de
regerende Hertugers fælles Arkiv. Ogsaa de sønderborgske Fyrstehuses
Arkiver, som i stor Udstrækning var blevet sammenblandet, er nu fordelt
efter de forskellige Linier.
De sønderjyske Fyrstearkiver omfatter nu følgende Arkiver:
Hertugerne af Sønderjylland af Abels Slægt.
De schauenburgske Hertuger af Sønderjylland og Grever af Holsten.
Grev Gerhard af Oldenburg.
Hertug Frederik (I.).
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Hertug Christian (IIL).
Fællesarkivet.
Hertug Hans d. Ældre (Hansborgarkivet).
De gottorpske Hertuger (Gottorparkivet).
Hertug Frederik, Biskop af Slesvig og Hildesheim.
De sønderborgske Hertuger:
Hans d. Yngre.
Samtlige sønderborgske Linier.l
Hertug Christian af Ærø.
Sønderborg.
Do. Tillæg: Augustenborg.
Nordborg.
Glücksborg.
Pløn (herunder: Pløn, Pløn-Nordborg, Pløn-Søbygaard).
Afleveringen til Tyskland har medført, at en Række af Arkiverne er
blevet splittet. Af Schauenburgernes Arkiv og Gottorparkivet er langt den
største Del blevet afleveret, men ogsaa af flere af de andre Arkiver er
mere eller mindre betydelige Dele blevet overladt til Tyskland. De Ulem
per, der er forbundet dermed, er i nogen Grad blevet afhjulpet ved, at der
i Overenskomsten mellem Danmark og Tyskland af 15. Dec. 1933 ind
sattes en Bestemmelse om, at der ved Forsendelse af Arkivalier i viden
skabelige Øjemed fra begge Sider skulde vises vidtgaaende Imødekom
menhed. Fra dansk Side har man med stor Tilfredshed set, at de afleve
rede Arkivalier efter en Aarrække at have været i Kiel efter Krigen er
vendt tilbage til Slesvig og nu opbevares paa Gottorp, hvor Gottorparkivet
oprindelig havde hjemme, og hvor Fællesarkivet igennem mere end et
Par Aarhundreder havde sin Plads. Ganske særlig er det af stor Betyd
ning for den historiske Forskning i Nordslesvig, at Arkivet er kommet
til at ligge saa nær ved den danske Grænse.
LITTERATUR:
A. D. Jørgensen, De danske Rigsarkivers Historie, 1884; G. Hille, Die Be
stande des Staatsarchivs zu Schleswig, 1900; Rep. dipi. Dan. 1. Rk. 4. Bd., 190612, og 2. Rk. 8. Bd., 1936; F. J. West, Fortid og Nutid III, 1921, S. 40 ff.;
Kochendörffer, Nordelbingen II, 1923, S. 168 ff. og IV, 1925, S. 335 ff.; G. E.
Hoffmann m. fl., Die Bestände des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs in
Schleswig, 1953.

NOTE:
1 Dokumenter deponeret i København og Lensbreve til samtlige Linier.

VAREMÆGLER JUST COHEN
SOM KOMMUNALPOLITIKER
Af Finn H. Lauridsen

1908 er først og fremmest Albertiskandalens år; men det er også det år,
da Holger Drachmann og Vilhelm Lassen døde, og da Peter Sabroe i fol
ketinget præsenterede frøken Bransholms ildelugtende fedtegrever fra
pigehjemmet Hebron. Der var arbejdsløshed, der var bankkrise; cykli
sterne rasede hensynsløst gennem Københavns gader og standsede aldrig
for fredelige fodgængeres passage; med automobilerne var det noget
ganske andet - de var i den grad indespærrede i et net af regler, at man
i England endog frarådede sine turister at tage herover. Københavnerne
gik i Casino; der dansede en aften den kejserlige russiske ballet med Anna
Pavlova i spidsen, en anden aften Holger Reenberg og Gerda Krum i
deres to år gamle enkevals. Der var kontakt mellem øst og vest; den engel
ske konge Edward VII mødtes med zar Nikolaj II på Revals red under
iagttagelse af de mest omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Zarens
attentatfrygt var særlig stor, når han opholdt sig i Baltikum. I Tyskland
sagde kejser Vilhelm: „Det ser jo ud, ganske som om man vil slå ring
om os. Det vil vi vel komme over. Germanerne har aldrig kæmpet bedre,
end når de måtte værge sig til alle sider. Lad dem kun komme an. Vi er
parate til at tage imod dem.“ En dag i juni indviede man Gefionspringvandet: „Herregud! Er det det hele - var det udbrud, man hørte rundt
om. Så megen granit og bronze til så lidt vand.“ Danmarksekspeditionen
kom hjem fra Nordøstgrønland; dens gamle skib lod sig langsomt og
majestætisk slæbe ned gennem Øresund med flaget på halv stang i mindet
om føreren Mylius Erichsen og hans to ledsagere Høeg Hagen og Jørgen
Brønlund, der havde sat livet til i sneen og isen1. Der var nok at se til og
bevæges over, og der var endog dem, der mente, at københavnerne måtte
lære at se sig lidt bedre for i det liv, de levede. Den norske metodistpræst
Barratt søgte ved stærke midler at vinde proselytter for sin pinsebevæ
gelse; han vandt sig vel ikke mange; men mellem hans tilhørere sad dog
Dagmarteatrets forgudede, kvindelige førstekraft Anna Larssen og
hørte på.
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I marts var der borgerrepræsentantvalg for sidste gang efter flertal
under kommunalloven af 1857. Den nye lov var ganske vist endnu ikke
trådt i kraft; men man vidste, at næste år skulle der være forholdstals
valg, og kvinderne skulle med. Der var ikke nogen særlig spænding om
kring valget, for der var kun opstillet een liste, en radikal-socialdemokratisk; den borgerlige fællesgruppe, højre og reformvenstre, afventede den
chance, den nye valgmåde ville byde - endda højre så hånligt havde
afvist den, da partiet sad med det absolutte flertal2. Kandidattallet for
1908 var 10; normalt var det efter de stadig gældende paragraffer fra
1840 kun seks; men dødsfald og afgang af andre grunde kunne øge det
årlige antal3. Valget fandt sted den 31. marts, og deltagelsen var yderst
ringe - kun 22 pct. mod 29 det foregående år. Det højeste stemmetal
11.928 faldt på socialdemokraten, tømrer C. From-Petersen. Som num
mer ni med 11.895 stemmer blev indvalgt varemægler Just Cohen, opstil
let af Det radikale venstre4.
Just Egmond Cohen var født i København 1858 som søn af købmand
Julius Levin Cohen (1819-1868). Han fik sin merkantile uddannelse i
grossererfirmaet J. P. F. Ekman og tog varemæglerprøven i 1882. To år
efter etablerede han sammen med T. Sachs en handel en gros under nav
net Sachs & Cohen. Da denne virksomhed imidlertid ophørte allerede i
1889, blev han deltager i vare- og vekselmæglerfirmaet Martin Hertz &
co., der var grundlagt 1863, og her forblev han sin død i 1919, de fire
sidste år som eneindehaver under eget navn5.
Med kun en liste blev der naturligvis ikke tale om nogen egentlig valg
kamp. Der blev afholdt enkelte møder, og Cohen talte på to af dem; men
alt gik meget stilfærdigt til. Politiken præsenterede ham som den 50 år
gamle varemægler, der gjorde indtryk af at være meget yngre. Det var
interessen for forretningen („en af de betydeligste af sin slags i hele
Danmark“) og for alt offentligt liv, der holdt ham ung. Han nød stor
anseelse blandt sine standsfæller, og politisk havde han tidligt sluttet sig
til demokratiet som medlem af Københavns liberale vælgerforening, den
senere radikale venstreforening, hvor han sad i bestyrelsen for 1. kreds6.
Af Cohen kunne man vente sig et dygtigt og hæderligt arbejde især i alle
økonomiske spørgsmål og i sager, der vedrørte byens næringsliv7.
Den nybagte borgerrepræsentant gjorde ikke forudsigelserne til skam
me. Han fik ganske vist i første omgang ikke sæde i noget betydende ud
valg, kun to, nemlig Fællesudvalget angående fæstningsterrænets omdan
nelse og realisation og Udvalget angående Knippelsbro8. Men allerede
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på det første møde tog han ordet i en debat om opførelse af en flæskehal
ved Kalvebod brygge. I jomfrutalen holdt Cohen sig til et emne, han i
forvejen var godt inde i fra børs og forretning: Import af frosset argen
tinsk kød. Flæskehallen var oprindelig projekteret med et særligt optø
ningsrum for denne vare; men det var sat til side i udvalgsbetænkningen
(sagen var fra det foregående år). Cohen ønskede det bibeholdt, dels
fordi kødet faktisk betød en del i importhandelen, dels fordi det var bil
ligt og godt. Hertil svarede borgmester Jens Jensen, at rummet jo heller
ikke var strøget af projektet; muligheden for at indrette det blev holdt
åben, indtil man så, om der kom ændringer i sundhedsvedvægten, der
eventuelt kunne vanskeliggøre hele denne import9.
Det var ikke den eneste gang i sin første valgperiode, Cohen interesse
rede sig for kød. Den 18. maj debatterede man en anmodning fra andels
svineslagterierne om tilladelse til at indføre 2. klasses svinekød til Kø
benhavn uden efterkontrol. I magistraten var et flertal indstillet på at
give en foreløbig tilladelse, medens andre ville vente, til den nye flæske
hal stod færdig. Det er formentlig typisk for datidens kontrolmuligheder
- nok i mindre grad for dens handelsmoral -, at detailhandler I. G.
Schjær, den senere så fremtrædende formand for De samvirkende køb
mandsforeninger i Danmark, kunne foreslå, at man simpelt hen påbød, at
de forskellige kødsorter skulle sælges fra hver sit lokale - „Så ved folk,
hvad de køber, og resultatet vil hurtigt vise sig i en ganske betydelig for
andring i prisniveauet; prisen vil gå ned til et niveau, der virkelig svarer
til varens værdi“10. Denne fremgangsmåde fandt Cohen nu lidt for kom
pliceret, så meget mere som det hovedsageligt var i de fattige kvarterer,
at sorterne forhandledes sammen, og der havde man ikke råd til store
butikker. Hvorfor ikke give kvalitetsstemplerne en tydelig forskel i for
men i stedet for kun i farven? Dette udmærkede forslag vandt ikke nogen
genklang; borgmester Jensen fandt det af tvivlsom værdi, uden i øvrigt
at sige hvorfor, og det er ganske morsomt, fordi systemet bruges i dag,
ligesom i øvrigt også Schjærs. 2. klasses kød må ikke sælges fra samme
lokale som 1. klasses11.
Tråden fra sin debut i borgerrepræsentationen tog Cohen op endnu en
gang som en detalje i en stor tale, han holdt ved behandlingen af stadens
regnskab for 1907-08 og budgettet for 1909-10. Regnskabs- og budget
debatterne bruges her som i rigsdagen til almindelig politisk storvask.
Det var denne gang kødpriserne, det gjaldt, idet han fandt det underligt
at se landmændene gang på gang sende deres kreaturer til Jylland for der
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at få dem bedre betalt end i København, hvor priserne ellers var så høje
som nogetsteds. En af ankerne var, at det var umuligt at komme uden
om kommissionærerne, fordi det var dem, der sad på assurancekassen,
og dyrene måtte assureres; ganske vist havde andre selskaber givet tilbud
på linje med deres; men det var et spørgsmål, om det ikke kunne betale
sig for kommunen at overtage assureringen, som efter sigende gav et
overskud på 60.000 kr. om året. Risikoen var minimal, og kunne det
bidrage til større tilførsler og lavere priser, var meget vundet. Det samme
ville være tilfældet, hvis man gik over til at autorisere et antal kommis
sionærer, hvorved den udbredte sammenblanding af kommissions- og
privathandel kunne ophøre12.
Sagen var kun en lille enkelthed i den store debat, der strakte sig over
flere dage; men borgmester Jens Jensen huskede den, da han skulle svare
de mange talere. Han havde nemlig opfattet den som en generel kritik af
Kvægtorvet og de offentlige slagtehuse, og som sådan tog han den ret
højtideligt, selv om han ikke mente, at de cohenske reformforslag havde
nogen fremtid for sig13.
Mere end disse små kødsager fik den radikale del af den københavnske
handelsstand ikke ud af deres nye repræsentant på rådhuset - „fagligt“
set. Ellers var han flittig nok, selv om hans interesser var betydeligt mere
spredte end i tidsrummet 1913-19, da han ydede sin hovedindsats. I for
skellige byggespørgsmål tog han livligt del. Han var således modstander
af, at den projekterede nye kommuneskole i Valby skulle opføres efter
det moderne pavillonsystem. Det ville falde alt for dyrt ud, og argumenter
som lys og luft fandt han ganske illusoriske - ikke mindst i dette tilfælde,
hvor skolen ville blive den højest beliggende i hele byen. Han fik dog
ikke noget følgeskab i sine synspunkter, heller ikke fra sit eget parti14.
Cohen var i det hele taget ikke nogen slavisk partigænger; han tillod sig
ofte at indtage en selvstændig stilling til spørgsmålene. Således også, da
kommunen skulle sælge grund til Studenterforeningen på hjørnet af
Studiestræde og Vester boulevard. Her var han for og Ove Rode imod.
Bølgerne gik højt, ikke mindst mellem Rode og Fr. Borgbjerg, der var
tilhænger af salget, og den sidstnævnte svang sig endog op til at kalde
modstanden uden for salen for demagogi og antisocialisme, han tænkte
her særlig på nogle skarpe protester i Politiken. Denne floskel fik ikke
lov at dø i synden; Rode replicerede rapt, at han vurderede Borgbjerg
højt ved alle andre lejligheder, end hvor han havde syner. Da turde han
ikke følge ham, for så svævede han så vidt ud i verdensrummet, at det
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var mere farligt at tage med ham end at gå om bord i et af de nyopfundne, styrbare luftskibe. Men selv Rodes vittigheder var ikke nok; købet
gik igennem15.
Foruden i en debat om en nybygning til belysningsvæsenets admini
stration, som han mente, man burde udsætte for at se, om der ikke bød
sig billigere muligheder end de forhåndenværende, var Cohen også med
i arbejdet for en revision af bygningsloven med tilhørende forslag til
byggelov og til bygningsvedtægt for staden København. Han stillede her
en række tekniske forslag, der vedrørte de materialer, der skulle anvendes
i byggeriet, deres styrke og kvalitet. Enkelthederne var her ikke hans
egne; han havde hentet dem hos magistraten og forskellige sagkyndige;
men på trods heraf vandt de ingen interesse i diskussionen, der var den
længste om et enkelt emne det år, og de blev ikke vedtagne16.
Det vil ses, at Just Cohen var omhyggelig med sit arbejde i borgerre
præsentationen. Han trådte frem i emner, som han på forhånd havde
kendskab til, og følte han sig svag i papirerne, var han ikke bange for at
søge hjælp, og heller ikke for at indrømme at have modtaget sådan hjælp.
Han holdt i årets løb 17 taler hovedsagelig i sager af økonomisk karakter
som kommunens lønnings- og pensionsforhold og begravelsesvæsenets
budget; ved behandlingen af det sidste var han sit partis ordfører. Ellers
var det skiftende ting, han tog sig af, fra udarbejdelse af valglister, over
sammensætningen af Glyptotekets bestyrelse, til ændring af gamle gade
navne. Han var ikke nogen særlig fremragende taler og frem for alt slet
ikke slagfærdig; over hans fremstilling kunne der være et lidt vaklende
præg, som frygtede han alt for absolutte standpunkter. Denne ydre form,
for en sådan var det, kom han i sin anden valgperiode galt af sted med,
men herom siden. Uden for mødesalen øvede Cohen en betydelig indsats
i 13 udvalg, hvoraf syv skulle revidere regnskaber fra de foregående år, og
han ankede her ved flere lejligheder over, at sådanne regnskaber var for
længe om at nå frem til medlemmernes gennemgang - det var „lidt vel
stærkt smøleri“17.
Sine generelle økonomisk-politiske synspunkter på den øjeblikkelige
situation fremsatte Cohen i den tidligere nævnte store budgetdebat i slut
ningen af 1908. Det havde været et alvorligt år for byen; Grundejerban
kens og Detailhandlerbankens krak, forårsaget af en voldsom byggespe
kulation, havde voldt ikke ringe vanskeligheder, og borgmester Jens Jen
sen mente i sin forelæggelsestale for budgettet 1909-10, at de i nogen
grad kunne have været afbødet, dersom kommunen havde taget hånd i
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hanke med byggeriet. Cohen hævdede her over for, at det var planer, man
kunne drøfte i 1959-60; det hjalp ikke noget at tage dem op nu, så længe
byen ikke ejede jorden, teglværkerne og cementfabrikkerne. Indtil det
skete, måtte man holde på, at det var den frie konkurrence, der havde
skabt den fremgang, der utvivlsomt havde fundet sted. Han var nok til
hænger af stats- og kommunedrift over alt, hvor den var nødvendig for
samfundets trivsel og for statens og kommunens daglige drift og økono
mi; men på alle andre områder var det den frie konkurrence, der skulle
skabe trivsel. Uden den ville f. eks. cementfabrikkerne aldrig have fundet
på at udføre overskudsproduktion til oversøiske pladser, korn kunne ikke
have været fragtet så billigt til landet, som tilfældet var, og videnskabs
mandens opfindelser kunne ikke frugtbargøres. Cohen indrømmede imid
lertid, at krisen slet ikke behøvede at være blevet så hård. Landet var først
og fremmest et agerbrugsland, og selv om overproduktion næppe helt
kunne undgås, var en god eller dårlig høst vigtigere for den almindelige
situation end en krise af den nuværende karakter. Arsagen var i og for
sig klar nok. I de sidste 12 år var bankernes aktiekapital steget fra 80 til
217 millioner kroner, og disse penge var for størstedelen blevet placeret
inden for landets grænser. De skulle forrentes, og Danmark kunne ikke
absorbere så stor en kapital, uden at den blev anbragt på en „underlig“
måde. Hertil kom, at man ikke mere havde nogen Moritz Levy siddende
i Nationalbanken med det særlige talent for i forvejen at spore uregel
mæssigheder i det økonomiske liv18. Tværtimod stod nu i ledelsen for
bankerne en række unge mænd, der slet ikke havde den uddannelse, der
var nødvendig for at kunne dirigere så store foretagender. Adskillige af
dem var jurister og sikkert dygtige til mangt og meget; men de manglede
udsyn. De mente, at vejen til hæder og ære og stort udbytte var at skrabe
mursten, tømmer og kalk sammen og deraf opføre de mange bygninger,
hvis tomhed nu råbte en i møde. Systemet skulle ramle sammen.
At Detailhandlerbanken var gået til, havde særlig ramt mellemstanden,
og Cohen syntes ikke, at budgetbehandlingen burde gå til ende, uden at
forsamlingen betonede, at man også her fra var interesseret i en ny bank,
der ville tage sig af mellemstandens behov, og hvor den kunne henvende
sig for at få de kreditmidler, uden hvilke en forretning ikke kunne trives.
Der var statistik over mange ting, „men vi har ingen statistik over alle de
småeksistenser, der langsomt svides ud fra dag til dag, fordi de ikke kan
få de nødvendige midler og ikke ved, hvor de skal henvende sig om dem“.
I krisens kølvand var der fulgt en stigende arbejdsløshed19. Køben-
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havn nød den tvivlsomme ære at stå allerhøjest i Europa i antallet af
arbejdsløse. Cohen slog derfor til lyd for, at man på en eller anden måde
søgte at sende folk på landet, hvor der var brug for dem. Han vidste
godt, at det var en vanskelig sag at røre ved. Arbejderne var vant til kor
tere arbejdstid, bedre boliger og højere løn, end de blev budt uden for
byen; men landbo- og fagforeningerne måtte kunne finde hinanden. Det
var ikke tilstrækkeligt enten at avertere i aviserne eller kræve en kommis
sion nedsat. „Den, der først rækker hånden ud, gør sig fortjent af sam
fundet; men hånden må rækkes så langt ud, at den møder den anden. Det
første skridt må gøres. Die Båume neigen sich, warum die Menschen
nicht?“20.
Det sidste fik Cohen omgående svar på og det af selve formanden for
De samvirkende fagforbund Martin Olsen. Han kunne over for citatet af,
„han vidste ikke hvilken tysk klassiker“, forsikre, at også menneskene
bøjede sig. Arbejdsmændenes forbund i København havde søgt kontakt
med landboforeningerne; men et samarbejde havde ikke vist sig muligt.
Hvis Cohen ville være mellemmand, var han hjertelig velkommen der
til21. De skarpe bemærkninger om krisen affødte ikke nogen debat, en
skæbne Cohens standpunkter og meninger ofte var ude for i denne første
periode, hvad enten det så var, fordi de var uimodsigelige, eller fordi de i
almindelighed ikke var trukket så hårdt op. Borgmester Jensen bemærkede
dog, at i alt fald han anså den frie konkurrences rolle for udspillet: „Mo
ren har gjort sin pligt, moren kan gå; og helst gå så snart som muligt!“22.
Havde Just Cohen således i det forløbne år gjort sig umage for at for
berede sig til en gerning i borgerrepræsentationen, måtte han imidlertid
allerede i 1909 ved det første valg efter loven af 20. april 1908 se sine
forventninger skuffede. Han blev opstillet som nr. 10 på Det radikale
venstres liste; men forholdstalsvalget mere end halverede partiets mandat
tal, og kun de fem første kom ind23. Fire år efter, i 1913, stillede Cohen
sig dog påny, og han fik da en heldigere placering på listen, nemlig som
nr. 4, hvor han også blev valgt. Dagbladet „Riget“ skrev om ham, at man
kunne vente, han i den kommende periode ville blive den radikale grup
pes bærende kraft - det lå for ham at „træde den forhandlingens sti“,
der førte til sagligt arbejde og positive resultater. Partiånden stod ham
ikke „som en flamme ud af halsen“24. Selv udtalte han til Politiken, at
han ville bidrage til, at byen blev styret med god økonomi: “Men selv om
vi fik verdens største finansgeni hertil, han ville ikke kunne udrette over
vældende store ting“ 25.
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De seks sidste år, Cohen sad i kommunalbestyrelsen, blev en arbejds
periode af ganske særlig karakter, som i høj grad bragte uorden i de
planer, der var lagt for byens videre udvikling, og han kom til at tage sin
ikke ringe del af slæbet. Verdenskrigens udbrud i august 1914 stillede
bystyret over for vanskelige administrative opgaver. Det lå inden for mu
lighedernes grænse, at landet blev inddraget i krigen, og i alt fald ville
tilførslerne, selv om dette værste ikke skete, blive besværlige. De hurtigt
skiftende situationer kunne kræve hurtig handling, og borgerrepræsenta
tionen besluttede derfor på et møde den 7. august at delegere syv med
lemmer til sammen med magistraten eller dennes delegerede at forberede
og i givet fald iværksætte de foranstaltninger, der blev brug for. Denne
delegation, der i almindelig omtale fik navnet Velfærdsudvalget, blev
Cohen medlem af, ligesom af den kommunale prisreguleringskommis
sion26. Også på anden måde kom han til at gøre en indsats under de
ekstraordinære forhold, nemlig i Den overordentlige kommissions udvi
dede kornudvalg og majsnævn, hvor hans indsigt i korn- og foderstof
handelen i betydelig grad kom samfundet til gode. Fra at være en lidt stil
færdig lærling, blev Just Cohen nu i de sidste år, det blev ham forundt
at virke, et fremtrædende medlem af forsamlingen, fra 1917 ved Her
man Triers afgang endog sin partigruppes leder. Han holdt over 200
taler og sad i cirka 50 udvalg, og selv om hans interesser var koncentre
rede om økonomiske forhold, var han ikke bange for at tage andet op
også, hvor han bare mente at have synspunkter af betydning for emnet.
Straks i de første vanskelige dage efter krigsudbruddet stillede højre
gruppen forslag om, at kommunalbestyrelsen skulle opfordre regering
og rigsdag til at indføre et almindeligt moratorium for udenlandsk og et
begrænset for indenlandsk gæld i lighed med, hvad der allerede var sket
i Norge og Sverige. Modtagelsen var behersket; men der var på den
anden side almindelig enighed om, at en form for betalingshenstand var
nødvendig. Cohen belærte forslagsstillerne om, at det, de tilsigtede, næppe
var nogen lighed med de nordiske nabolande, hvor henstanden var fuld
stændig med undtagelse af skatter, afgifter, løn og pension. Et uden
landsk moratorium kunne alle gå med til, med et indenlandsk lå det
vanskeligere, og der var allerede i provinsen en protestbevægelse i gang
herimod; i alt fald burde det, hvis det kom, begrænses til handels- eller
finanskreditter. Den radikale gruppe kunne slutte sig til en udtalelse, der
var formuleret af Stauning, og som under henvisning til den stedfundne
debat opfordrede regeringen til at overveje gennemførelsen af et begræn-
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set moratorium27. Denne håndsrækning fik erhvervslivet kort tid efter af
statsmagten28.
Medens ordningen af gældsforholdene var en forholdsvis enkel sag,
var foranstaltninger til sikring af et nogenlunde uberørt dagligliv betyde
ligt mere komplicerede. Der blev råbt på maksimalpriser og ekspropria
tion; men Cohen holdt på, at man burde drive den frie handel, så længe
det overhovedet var muligt, ellers ville tilførslerne gå i stå. Landmændene
havde ikke noget at haste efter; de fastsatte priser kunne de altid få, og
resultatet af det hele ville blive ekspropriation. Det ville igen have en
nedslagtning af kreaturerne til følge, og selv om der så en overgang var
kommet billige kødpriser, ville de dog i løbet af vinteren atter gå op og da til det helt uhyrlige. Således var det gået i Tyskland, og det ville
igen resultere i en hel mængde kvægløse landbrug. Den afventende hold
ning, der var indtaget, havde virkelig sikret landets forsyning med brød
korn - og dermed landets økonomi - for flere måneder. Nøden, der be
visligt herskede blandt arbejderne, måtte naturligvis afhjælpes, men ikke
på bekostning af landbruget. Menneskene gik først, men for at yde noget
effektivt for dem, måtte økonomien sikres sideløbende29. Cohen havde
nok en dyb social følelse; men den tog aldrig magten fra hans saglige
overvejelser. På den anden side var han straks parat til at være med, når
han i øvrigt fandt, at omstændighederne talte for ekstrahjælp.
Mange, mange ord brugte borgerrepræsentationens medlemmer i krigs
årene på at debattere dyrtidsforanstaltninger for kommunens tjenestemænd og arbejdere. Man fulgte i reglen det princip, at kun familier med
børn fik ekstrahjælp, og det var rigtigt, mente Cohen, når den til rådig
hed værende sum var begrænset. De voksne måtte klare sig igennem, som
tusinder af andre. Kommunen havde kun sine indkomstskatter at ty til,
når den skulle skaffe penge i kassen, og de var ikke lette at røre ved.
Tilskuddene var ikke særlig store: 50, 40 og 30 kr. pr. barn for indtægter
fra ca. 1550 til 2800 kr., og der blev ikke medregnet mere end 5 børn;
men det blev alligevel i oktober 1915 et totalbeløb på % miil. kr.30.
Foranstaltninger af denne art bragte en unormal stigning i udgifterne,
samtidig med at borgernes indtægter ikke undergik væsentlige foran
dringer - i alt fald ikke for de 97.000 ud af 125.000 skatteydere, der i
1915 kun havde indtil 1950 kr. i indtægt. De måtte i virkeligheden også
hjælpes, om ikke på anden måde så ved, at man sørgede for overkomme
lige priser på de vigtigste fornødenheder og for, at de var for hånden alt uden at gøre indgreb „i de mange tusinde småhandlendes forretninger,
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da deres indtægter er formindskede tilstrækkeligt ved deres kunders svig
tende købeevne“, som Cohen fremstillede det31
Krigen skabte mange komplikationer og meget ekstraarbejde for bor
gerrepræsentationen. De uvante forhold og frygten for fremtiden kunne
af og til afføde en skarphed i debatterne, som yderligere næredes af kra
vene ude fra - også der var nerverne på højkant. Just Cohen lod sig dog
aldrig lokke; hans ballast af solid viden gav ham en sikkerhed i sin
fremtræden, som gjorde, at han gang på gang evnede at vise vej ud af
vanskelige situationer - veje, som ganske vist ikke altid blev fulgt, fordi
den politiske linie gik foran alt, også det, der var logisk og rigtigt. Så
ledes gik det for eksempel med forslaget af 11. maj 1916, fremsat af
fem socialdemokrater og den radikale læge fru Julie Arenholt, om ned
sættelse af et udvalg til overvejelse af kommunens køb af kuldampere
til egne transporter. Cohen havde ikke noget imod at lade sagen under
søge - det drejede sig om 300.000 tons kul årligt; men han troede ikke
meget på, at det kunne betale sig. København fik nemlig sine kul særlig
billigt, fordi der næsten altid var tale om returfragt32. Sagen blev under
søgt, det varede 13 måneder, og udvalgets flertal indstillede, at man ved
tog en opfordring til magistraten om, så snart det lod sig gøre på gun
stige økonomiske vilkår, at erhverve en å to kuldampere. Cohen stemte
imod i salen, som han havde gjort det i udvalget. Selv med egne både
kunne der ikke sejles billigere, end det skete i øjeblikket, og så var hele
arrangementet ganske unødvendigt. Kun en nødssituation ville han bøje
sig for, men den var ikke til stede33. Forsigtig over for den socialdemo
kratiske gruppe, som Cohen næsten altid var, sagde han ikke åbent, at
han havde mærket hensigten og var blevet forstemt; men han var natur
ligvis fuldt klar over, at de ekstraordinære omstændigheder skulle ud
nyttes til at hjælpe en stump socialisme ind ad bagdøren, noget Julie
Arenholt måske ikke havde set i første omgang34. Opfordringen til ma
gistraten blev vedtaget, og så skete der i øvrigt aldrig mere i sagen.
Over alt, hvor Just Cohen således tog sin sagkundskab og sine særlige
forudsætninger i brug, gjorde han det redeligt. Han forsøgte ikke at putte
sine kolleger blår i øjnene; til gengæld var han nådeløs, når de udtalte sig
om økonomiske spørgsmål i vendinger, der mere var for referentlogen
end for salen. Når højre i 1913 ville hævde, at de radikale og socialdemo
kraterne havde bragt kommunen finansielt i miskredit og givet den en
mislig stilling på lånemarkedet, gik han resulut en lang række lån fra
hele verden igennem og fremlagde kurstallene for klagerne. Køben-
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havn stod særdeles godt, og når man ikke kunne låne, var det, fordi
ingen kunne det35. En fornuftig lånepolitik for at skaffe midler til
større arbejder havde han ikke noget imod; men han ville på den anden
side lige så lidt som sit parti være med til at skaffe midlerne til tilbage
betaling ved en hensynsløs udnyttelse af de direkte skatter. Under budget
debatten i 1913 replicerede han til borgmester Jensen, der, da der var
tale om placeringen af et eventuelt overskud, havde sagt, at han ikke
fandt anledning til at ændre skatteprocenten, folk havde vænnet sig til
3,40 - at ganske vist vænnede man sig til meget i denne verden, men
skatteborgerne ville sikkert have endog særdeles let ved at vænne sig til
en lavere sats. Hertil kom, at kommunen ved at skaffe sig alle sine ind
tægter fra indkomstskatten, brød staven over andre, og de radikale var
netop interesseret i en revision af ejendomsskatterne, som man ønskede
ændret til en skat på grundværdistigningen36. Denne georgeistiske tankes
fremme var Cohen en måned før sin død medvirkende til. Sammen med
Peder Hedebol fremlagde han 8. maj 1919 et konkret forslag, og man
henstillede til magistraten at nedsætte en kommission til overvejelse af
spørgsmålet37.
Just Cohen ventede sig meget af tiden efter krigen. København skulle
blive en af de største stæder i Norden for handel, trafik og transit. Alle
muligheder var til stede, fandt han, og der var virksomheder nok til at
udnytte dem38. Ganske vist havde krigen været noget hård ved hans kære
frikonkurrence; han kunne stadig ikke som Jens Jensen se, at denne havde
spillet fallit - den eksisterede bare ikke mere: De handlende var samlet
i organisationer, og det var organisationerne, der dikterede priserne, eller
også var det trusterne. For arbejdernes vedkommende skete der det, at de
samledes i fagforeninger, som igen skaffede dem højere løn, og lige så
sundt og rigtigt det var, lige så forkasteligt var det, at organisationer og
truster svarede med at skrue priserne op over al rimelighed. Så måtte der
maksimalpriser til, som krigen havde lært det, selv om det var mod prin
cipperne fra før. Men krigen havde også lært, at der måtte ske ændringer
i social henseende, og her var det ikke således, at socialdemokraterne
ubetinget var gået af med sejren. Også de måtte ændre i deres anskuelser.
„Det bliver en ganske ny tid, der kommer efter krigen; det bliver ganske
nye formål og ganske nye fordringer, der vil opstå efter krigen“ 38. Disse
ord udtalte Cohen i 1916, og han så rigtigt; Verdenskrigen blev det store
skel.
En detaljeret gennemgang af Just Cohens omfattende indsats i borger-
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repræsentationens arbejde vil inden for disse rammer føre alt for vidt ja selv en blot nogenlunde antagelig oversigt over de enkelte spørgsmål,
i hvis behandling han tog del. Hertil kommer, at en ikke ringe part af
dem år for år var gengangere - det gælder ikke mindst de finansielle,
hvor disse ikke i særlig grad havde deres oprindelse fra krigen. Cohens
interesser lå ikke bare i den almindelige økonomi, skønt det tydeligt var
hovedsagen for ham, men også i samfundsforholdene i det hele taget, og
han tog ordet i debatter af den mest forskelligartede karakter, ikke mindst
tilskyndet af den ledende stilling, han efterhånden kom til at indtage i
den radikale gruppe.
I december 1915 debatterede man ændringer i loven af 1857 om hoved
stadens kommunale anliggender. Sagen var startet allerede i 1912 med
nedsættelse af et fællesudvalg, og resultatet var i første omgang blevet
loven af 21. februar 1913, der hævede antallet af borgerrepræsentanter
fra 42 til 55 og loven af 23. januar 1914 om skattevalg. Udvalget fort
satte imidlertid arbejdet og foreslog i 1915 for det første, at valget af
magistraten fremtidig skulle finde sted hvert 8. år (tidl. hvert 4.) efter
forholdstal, og for det andet, at der skulle oprettes en ny magistrats
afdeling, den femte, med belysnings- og vandvæsen, sporveje, byens ren
holdelse, kommunens kørselsforretning, vejning og måling, Kvægtorvet,
slagtehusene, Flæskehallen og stadskonduktørembedet under sig39. Cohen
nærede ingen begejstring for de nye planer; han havde altid vurderet den
gamle forfatning højt, og ikke mindst havde han beundret, at man for
de mange år siden havde evnet at gøre den så rummelig, at hele den nyere
tids sociale fremgang havde kunnet foregå inden for dens rammer. Han
ville på den anden side nok indrømme, at en omordning af administra
tionsforholdene var nødvendig f. eks. med tilkaldelse af borgere uden for
forsamlingen; men hermed kunne man også lade sig nøje. Forslaget ville
medføre en forhøjelse af rådmandslønningerne, og det fandt han ikke
heldigt om end nok tiltrængt. Hans personlige mening var, at disse stil
linger som æres- og tillidsposter burde være ulønnede; det var lidt af en
overklassebetragtning, „og selvfølgelig ville han derfor heller ikke fast
holde den“ 40. Cohen ønskede ikke nogen maskepi med højregruppen, hvis
argumentation fik lov at stå med denne vedtegning.
Blandt de udvalg, Just Cohen var medlem af i årenes løb, kom især det
faste sporvejsudvalg til at give ham meget arbejde. Kommunen havde i
1911 overtaget sporvejene fra det aktieselskab, der hidtil havde drevet
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dem, og betimeligheden af denne „kommunesocialisme“ blev genstannd
for utallige debatter med oppositionen41. Cohen fandt i følge hele sin
indstilling overtagelsen fuldt berettiget. Sporvejene var en public Utility
og et ganske uundværligt led i kommunens drift, og han lod sig ikke slå
af marken, fordi regnskaberne til at begynde med ikke så så pæne ud, som
det var ventet. En stats- eller kommunedrift skulle være tiptop med det
bedste materiel og så gode vilkår for funktionærerne som muligt. „Det er
en pligt for kommunen at gå i spidsen“ 42. På samme måde stillede han
sig, da spørgsmålet, om man selv skulle oprette en kørselsafdeling, kom
for. Bortførelsen af dagrenovation og sne voldte kommunen megen besvær.
Der var idelige prisforhandlinger med vognmændene, hvoraf en del var
organiseret i „Den frie vognmandsforening“, og da det i 1915 blev klart,
at de betingelser, man ved det følgende kontraktårs begyndelse ville blive
stillet over for, var uantagelige, opstod tanken om, at kommunen selv
skulle forsøge sig i enkelte distrikter43. Sagen gav anledning til en række
hede debatter i mødesalen, hvor Cohen i de første stod noget vaklende.
Han havde ikke noget imod, at der blev gjort forsøg; men han havde
stadig sine ideer om den frie konkurrence at tage hensyn til. Det var en
af de få lejligheder, hvor det virkelig lykkedes højre at trænge ham ind
i en krog44. Da der imidlertid i begyndelsen af 1915 blev tale om køb af
en bestemt vognmandsforretning gik han ubetinget med. Over for højres
ordfører, overlæge J. F. Fischer, chef for kommunens røntgenklinikker,
udtalte Cohen, at det forundrede ham, at netop han drog så stærkt til
felts mod kommunaldrift. På Kommunehospitalet var han da tilfreds nok,
således som det var fremgået, da han havde ønsket poliklinikken flyttet
derud. „Kunne Fischer, der har indsigt i hospitalsdrift, da ikke argumen
tere således: Dette har jeg forstand på, andre har forstand på anden virk
somhed - det er derfor, de vil have den gjort til kommunaldrift“. Som
den noble mand, Cohen var, erkendte han dog straks, at de to ting næppe
kunne sammenstilles; men han for sit vedkommende anså de nye planer
for fuldt forsvarlige for kommunens, d.v.s. alle borgeres tarv45. Med det
radikalt-socialdemokratiske flertal blev vognmandsforretningen købt og
kørselsafdelingen oprettet, og den tog år for år større områder ind under
sin virksomhed.
Var Just Cohen således ikke modstander af „kommunesocialisme“, når
han ellers i de foreliggende tilfælde fandt vægtige grunde, der talte
derfor, så var der dog een ting, man ikke fik ham med på, og det var
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kommunalt boligbyggeri. Spørgsmålet om de ledige lejligheder optog ham
stærkt, og i hvert kvartal, når det statistiske kontors tabeller lå på borger
repræsentationens bord, tog han dem op til forhandling, i øvrigt næsten
altid sammen med fru Nina Bang; men medens hun tordnede løs om
huler og snavs, var Cohens redegørelser saglige og tørre ofte med udblik
på lånemarkedet og med bestandig modstand mod, at kommunen skulle
træde til som bygherre. Ofte var den eneste divergens i debatterne: Bolig
nød - ikke bolignød, og herom kunne det være svært at enes. Cohen ville
gerne være med til at afhjælpe boligmangelen for småt stillede familier
med mange børn; men deres vanskeligheder var ganske uafhængige af det
ledige antal lejligheder, fordi de ikke kunne gå ind hvor som helst. Bolig
foreningernes billige byggeri fandt han derfor anledning til at støtte, dog
kun højhusbebyggelse. Den overhåndtagende udparcellering til enfamilies
huse anså han det ikke for økonomisk forsvarligt at lade kommunen med
virke til. Det ville falde alt for dyrt ud46. Under krigen kom boligspørgs
målet næsten ud i det helt groteske, som da man i 1917 måtte skride til
en almindelig opfordring til den del af borgerne, der havde lejligheder,
om at optage husvilde i familierne, en opfordring, som også Cohen slut
tede sig til47. I 1918 gik han ind for tanken om opførelse af en beboelses
bygning med fælleshusholdning og vuggestuer for udearbejdende mødres
børn48.
Medens Just Cohen så ofte stod i salen og talte som økonom, gjorde
han det sjældnere i denne anden periode som handelsmand. Men han
førte dog, hvor det var muligt, handelslivet ind i debatterne - også hvor
emnet ikke lige indbød dertil. Den eksisterende skoleordning var han
utilfreds med, det gjaldt især mellemskolen. Han klagede gang på gang
over, at eleverne var uanvendelige i det praktiske liv - han havde selv
erfaret det på sit kontor; men han tænkte ikke af den grund på at bryde
staven over mellemskolen. På den anden side burde myndighederne nok
lytte noget mere til dem, som skulle bruge elevmaterialet efter skoletidens
ophør. Der blev lagt vægt på glæden i kundskabstilegnelsen; men den var
vanskelig at holde bagefter for det unge menneske, der blot blev anbragt
ved en maskine. „Der er overhovedet ikke megen glæde ved den daglige
dont“, med mindre man kunne lære ungdommen at søge øget oplysning
og at forene den derved muligt erhvervede glæde med ansvarsfølelse.
Cohen er noget svævende i disse tanker; han indrømmer åbent sin ufor
stand og anbefaler forsigtigt nogle foredrag om håndværk, handel, indu
stri - og afholdsbevægelse49.
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Det er tidligere nævnt, at Just Cohens undertiden noget vege facon
kunne irritere. Ved en enkelt lejlighed fremkaldte den en hel eksplosion.
Det var kun en lille sag: Et selskab havde søgt om tilladelse til at ned
lægge lysreklamer i fortovene. Af et nedsat udvalg anbefalede et flertal,
et mindretal gik imod, og Cohen tog særstandpunkt. Han „kunne tænke
sig at henstille, at der gives tilladelse-------i mindre befærdede gader, når
kassen blev af en bestemt størelse og nedsat på langs af husrækken“. Det
var „klassens uartige dreng“, børskonsulent Jul. Schovelin, der tog tråden
op: „Det havde rørt ham dybt at se den måde, hvorpå det radikale mindre
tal tog denne sag. „Medundertegnede Just Cohen kunne tænke sig“ - han
er ikke kommen til det standpunkt, at han vil stille sig imod socialdemo
kraterne, men har under den ejendommelige treuga dei, som for øjeblikket
råder i landet, ikke kunnet svinge sig højere op end til at kunne tænke
sig - „Medundertegnede Just Cohen kunne tænke sig“ - nu kommer det,
han kunne tænke sig - „at henstille“ - videre kommer han ikke - „at der
gives tilladelse til lysreklamerne“ - dog NB. kun „i mindre befærdede
gader“. Det var dog for en demokrat et af de besynderligste standpunkter,
han havde set i sit liv. Cohen anser egentlig lysreklamerne for at være af
det onde, men i mindre befærdede gader, hvor mere inferiøre eksistenser
færdes, der kan man lade dem træde på lysreklamerne og snuble over
dem, når bare den store strøm får lov til at gå, som de bedst kan o. s. v.“ den lille tale var et fyrværkeri af nederdrægtighed, som Cohen dog tog
roligt.
Just Cohen døde den 29. maj 1919 midt i sit arbejde. Han lå syg i nogle
få dage af en tilsyneladende ufarlig lidelse; men en blodprop stødte til og
gjorde ende på hans virksomme liv. Danske kommunalpolitikere lider
ofte en krank skæbne i det historiske minde. Alt for sjældent bliver de
draget frem af glemselen, og det er også nok kun få, der som enkelt
personer virkelig fortjener det. Just Cohen har en rude på Københavns
rådhus, og meget videre rækker næppe hans offentlige minde i dag - og
dog fortjener han i høj grad at blive draget frem, både som person og
type. Nogen foregangsmand var han vel ikke; men han var en mand, der
over alt nød stor anseelse og havde et utal af tillidshverv, også i den
mosaiske menighed, som han tilhørte hele sit liv. Det er sagt om ham,
at han var en lykkelig mand, for hvem arbejdet var en glæde, og som i
sin travle optagethed altid havde tid til endnu mere. I vore dage ville man
måske sige, at han sled sig op i samfundets tjeneste som så mange andre
af de folk, der har siddet i offentligt arbejde. Det er også sagt om ham,
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at han var en lykkelig familiefar, hvem hjemmet evnede at skabe tryghed
og hvile efter arbejdsdagen. Her som i hans udadvendte, ulønsomme
arbejde var han en fortsætter af det 18. århundredes borgerdyd, men gen
nem svigersønnen, daværende assistent i Rigsarkivet Axel Linvald sam
tidig i rig kontakt med tidens radikale ungdom 50.
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SMÅ BIDRAG TIL DEN DANSKE KATHOLSKE
KIRKES HISTORIE
Af Carl Lindberg 'Nielsen

I
En landflygtig biskop.
Den fred og gode forståelse mellem kirke og konge, der er karakteristisk
for Knud VI’s og Valdemar Sejrs tid, medens Absalon og Andreas Sunesen og deres nærmeste efterfølgere beklædte erkesædet i Lund, afløstes
af strid og uenighed i de to menneskealdre efter Valdemar Sejrs død,
kulminerende med de store stridigheder mellem kongemagten og erkebiskopperne Jacob Erlandsen og Jens Grand. Fængslede eller landflygtige
biskopper var under disse forhold ikke noget særsyn.
En sådan landflygtig biskop var Peder I af Odense. Han var fransk
mand af fødsel og cistercienser. I 1252 blev han valgt til biskop af Odense,
men trængt til side af kong Abel, der i hans sted fik den tyske francis
kaner Regner indsat i stiftet. Først efter dennes død ca. 1265 kunne Peder
gøre sine rettigheder gældende og blev bispeviet i Lübeck, vistnok af
Jacob Erlandsen. Som tilhænger af erkebiskoppen kunne han dog ikke
komme til Danmark. I 1269 var han i Clairvaux og i sommeren 1272 i
Italien. I september 1272 var han til stede på cisterciensernes general
kapitel i Citeaux, hvor han udstedte et brev sammen med abbederne af
det østrigske cistercienserkloster Heiligenkreuz i Wienerwald og dettes
datterkloster Marienberg i det vestlige Ungarn.1
Denne nære forbindelse mellem biskop Peder og de østrigske cisterciensere kan næppe være tilfældig. Da det nu viser sig, at en biskop Peder er
nævnt i samtidige østrigske cistercienserkilder, er der al god grund til at
identificere denne med biskoppen af Odense. Det er den nuværende lærde
stiftsarkivar i Heiligenkreuz, pater Hermann Watzl, hvem det er lykkedes
at fastlægge biskop Peders skæbne i hovedtrækkene. Som der allerede er
gjort opmærksom på i „Kirkehistoriske Samlinger“ 7. række 2. bind side
480-82 har biskop Peder af klosteret Heiligenkreuz fået anvist indtæg
terne af klosterets gård Siegenfeld til livsunderhold. Efter at have gjort
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denne opdagelse i en udateret regest i en utrykt jordebog i Heiligenkreuz
klosters arkiv har pater Watzl fundet yderligere oplysninger om biskop
Peder, der desuden gør det muligt nogenlunde at datere ovennævnte
regest. Da hans iagttagelser er publiceret i et tidsskrift2, der ikke findes i
noget offentligt dansk bibliotek og vanskeligt vil blive bemærket af dan
ske kirkehistorikere, vil det sikkert være på sin plads kort at gøre rede for
de indvundne resultater.
I 1266 eller 1267 blev biskop Peder bispeviet i Lübeck, vistnok af
Jacob Erlandsen. Som erkebiskoppens tilhænger må han antages at være
blevet bekendt med den pavelige legat kardinal Guido, der var i Danmark
på grund af erkebispestriden og ligesom biskop Peder var franskmand
og cistercienser. Sandsynligvis er Peder rejst med kardinalen mod syd.
Den 1. maj 1267 udfærdigede kardinalen i Wien et privilegium for
Heiligenkreuz og afholdt 10.-12. maj landskoncil i Wien. Ved denne
lejlighed må kardinalen have knyttet personlig forbindelse med abbed
Heinrich Schienweiss af Heiligenkreuz, og det må antages, at der er blevet
truffet aftaler mellem kardinalen og abbeden om deres medbroder biskop
Peders underhold. Denne fik overladt klostergården Siegenfeld til under
hold og afgav en forsikring om, at gården skulle vende tilbage til Hei
ligenkreuz efter hans død. Af denne nu forsvundne revers findes en regest
i en jordebog fra 1431 i arkivet i Heiligenkreuz.3 Det hedder her ud for
omtalen af gården Siegenfeld:
Titulus privilegii in Siegenfeld. . . . Item Petri episcopi, quod eidem
concesserimus curiam ad dies suos.
Umiddelbart ville man ved denne biskop tænke på biskop Peder af
Passau, der regerede 1265-80. At det ikke kan være Passauer-biskoppen,
fremgår af, at denne ingen personlig berøring har haft med Heiligen
kreuz, kun rene embedsforretninger et par gange, og at han, der i hele
sin bispetid var i uhindret besiddelse af bispestolens indtægter, ikke har
trængt til almisser fra klosteret, hvorimod en landflygtig biskop nok
kunne have understøttelse nødig. Det vil da være rimeligt i den omtalte
biskop at se Peder af Odense.
At hans revers må være fra 1267-68, kan sluttes af et statut fra cisterciensernes generalkapitel 1268:
Petitio abbatis de Sancta Cruce, qui petit fieri anniversarium pro quodam episcopo in domo sua, exauditur.4
Ordenskapitlet i Citeaux bevilger altså den bøn, som abbeden af Hei
ligenkreuz har rettet til det, om at tilstå „en vis biskop“ i abbedens hus
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en årtid.5 Da der vel næppe kan have været mere end een biskop under
cisterciensernes beskyttelse i Heiligenkreuz på den tid, må man med „en
vis biskop“ tænke på Peder af Odense. Og da det forudsættes, at han bor
i Heiligenkreuz („in domo sua“ (sc. abbatis)), vil det sige, at Peder har
fået Siegenfeld til underhold før generalkapitlet i september 1268 og
efter landskoncilet i Wien i maj 1267.
Generalkapitlets statut fra 1268 forudsætter, at biskop Peder af Odense
opholdt sig i Heiligenkreuz. Det er da herfra, han har foretaget sine før
omtalte rejser til kurien og til ordenens generalkapitel. Her kunne han
høre nyheder fra sit stift og lade efterretninger tilgå dette. Således var
han i 1269 i Clairvaux sammen med Jacob Erlandsen ved den tid, da
ordenens generalkapitel holdtes.0 Den 29. juli 1272 var han i Orvieto7
og den 14. september 1272 sammen med abbederne af Heiligenkreuz og
Marienberg i Citeaux8.
Opholdet i Citeaux 1272 er biskop Peders sidste kendte optræden.
Måske kan det hænge sammen med, at hans velynder kardinal Guido var
død i Lyon 20. maj 1272.
Tilbage til Danmark kom biskop Peder ikke.9 Sandsynligvis er han død
i Heiligenkreuz. Dødsåret må have været ca. 1280.10
I nekrologiet for klosteret Lilienfeld, et datterkloster af Heiligenkreuz,
står der under 20. februar med en skriverhånd fra sidste trediedel af det
13. århundrede: „Petrus eps. Patav.“ Og under 25. april står der med en
hånd, der ligeledes er fra sidste trediedel af det 13. århundrede: „Petrus
eps.“11
Udgiveren af nekrologiet har identificeret begge biskopper med Petrus
af Passau, der døde 1280. Men da nekrologiet dagligt blev forelæst for
munkene i kapitlet, ville en sådan dobbeltindførsel næppe være undgået
Passauerbiskoppens samtidiges opmærksomhed og være blevet strøget. Det
er rimeligere, at nekrologiets „Petrus episcopus“ må være den samme som
ovennævnte regests „Petrus episcopus“, altså biskop Peder af Odense, der
følgelig er død en 25. april ca. 1280.
II

En troldkvindes bøn.

Et magtsprog tilintetgjorde i 1536 den katholske kirke i Danmark.
Reformationen er en af de mest gådefulde begivenheder i vort lands
historie. Den lutherske lære havde vundet tilhængere i visse byer, men
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dog næppe hele borgerskabet. Og landbefolkningen har sikkert kun i
ringe grad været påvirket af reformationsrøret. Man spørger uvilkårligt
sig selv, hvordan det var muligt med eet slag så fuldstændigt at knuse den
katholske religion, som det efter de gængse fremstillinger skete. Eller er
forholdet måske det, at den gamle tro trods alt foreløbig levede videre i
det stille? Kun svage vidnesbyrd er dog bevaret om katholicismen i Dan
mark i de nærmeste slægtled efter reformationen. Sidst på året 1617 stod der en troldkvinde Maren Poulsdatter for by
tinget i Ringkjøbing. Blandt andet afgav 24 mænd sammen med byens
sognepræst Jens Iversen det vidnesbyrd, at de havde hørt Maren Pouls
datter læse en usædvanlig bøn, som de ikke kunne forstå, og som dennem
kunne tykke var latin iblandt og med mange sælsomme ord beblandet.
Villigt bekendte Maren, at „det var Sanet Hans læst, som brugtes for
alter i gamle dage“
I vore dage slutter den latinske messe med, at præsten efter at have
givet velsignelsen læser de 14 første vers af Johannes-evangeliet på alte
rets venstre side som en lovprisningsbøn for inkarnationen og dens fort
sættelse transsubstantiationen. Efter messen bedes ved alterets fod enten
på modersmålet eller på latin Ave Maria og Salve Regina m. m.
Men slutningsevangeliet i messen er af forholdsvis sen oprindelse.
Først ved pave Pius V’s reform af missalet 1570 fik Johannes-evangeliet
anvist sin nuværende plads i messen. Er det da rigtigt, som Maren Pouls
datter siger, at St. Hans læst brugtes for alter i gamle dage?
Ifølge „Canon secundum usum ecclesie Roschildensis, “ trykt 1522,
slutter messen med velsignelsen, og som tegn på, at messen nu er til ende,
af fører præsten sig messehagelen (men ikke de øvrige liturgiske klæd
ningsstykker) og beder derefter knælende Salve Regina med flere bønner,
begyndelsen af ]ohannes-evangeliet og endnu nogle bønner. Først derefter
af fører han sig resten af messedragten, og nu kommer præstens private
taksigelse for messen, som også kendes i vore dage.
Maren Poulsdatter har altså ret i, at St. Hans læst brugtes for alter i
gamle dage, om end efter messen. Hun kan oven i købet ordene på latin,
først indledningen: „Initium saneti evangelii secundum Johannem“. Og
svaret: „Gloria tibi, Domine.“ Og derefter selve evangelieteksten: „In
principio erat verbum etc.“ Hun gengiver ikke teksten fejlfrit. Ordene er
slemt forvanskede, og ind mellem de latinske ord smutter der et “Lovet
være Jesus, Mariæ søn.“ Men meningen er tydelig nok, og Marens for
klaring afgiver et interessant vidnesbyrd om, at endnu 81 år efter refor-
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mationen var den gamle gudstjeneste ikke glemt, i hvert fald ikke af en
ulykkelig kvinde, der beskyldtes for trolddom og utvivlsomt er endt på
det bål, som hun blev dømt til at bestige både ved bytinget og lands
tinget. 1

III

„Munke, Jesuviter og deslige Papistiske Geistlige Personer“

Den offentlige udøvelse af den katholske tro kunne statsmagten for
byde. Men katholikkerne forsvandt dog ikke helt fra Danmark efter refor
mationen. Ikke mindst var der blandt de hvervede tropper mangfoldige
katholikker. Lidt efter lidt voksede ganske stille en ny katholsk kirke og
menighed frem i Danmark, i København i høj grad støttet af de uden
landske gesandters legationspræster og privatkapeller, der ganske vist
kun var beregnet på gesandternes husstand, men hvor man dog gerne lod
en dør stå på klem også for andre, der ønskede at høre en messe. Af
disse kapeller fik navnlig det østrigske gesandtskabskapel betydning, det,
hvoraf St. Ansgars kirke i Bredgade, den nuværende katholske domkirke,
har udviklet sig.
For at drage flere indbyggere til det nyanlagte Fredericia blev der her
i 1682 tilstået fri religionsøvelse til enhver, „som er af kristen tro, om
han endskønt ej er så lige af den augsburgske konfession.“1 Og at dette
også gjaldt katholikkerne, bekræftede kongen 16862, da han gav to fædre
af Jesu Selskab, Stanislaus Følckens og Franciscus Aquilanus, ret til at
bygge kirke og skole og fritog præsterne for skat, indkvartering og bor
gerlig tynge m. m., rettigheder, som også skulle have gyldighed for de to
Jesuitters efterfølgere.
Her lukkede man således øjnene for Danske Lovs strenge bestemmel
ser: „Munke, Jesuviter og deslige Papistiske Geistlige Personer maa
under deris Livs Fortabelse ikke her i Kongens Riger og Lande lade sig
finde eller opholde.“3
Menigheden bestod af fremmede soldater og hollandske kedelførere.
Den katholske tro var kun for udlændinge. Blev en dansker katholik,
tabte han sin arveret og skulle forlade kongens riger, bestemte Danske
Lov.4
Med denne bestemmelse var der lukket af for tilgang af landets egne
børn til menigheden i Fredericia. Derimod var faren for dens formind
skelse stor, idet børn af blandede ægteskaber skulle døbes af den lutherske
præst „og aldeles holdes til den evangelisk-lutherske religion.“5 Når man
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betænker, at for en katholik er kirken Guds rige på jorden, er det ikke
underligt, at en af de katholske patres, Hermann Heerde, fandt sig for
anlediget til i en søndagsprædiken den 2. januar 1718 at ivre mod blan
dede ægteskaber. En kaptajn Gustav Reinholt Rocken*, hvis hustru ikke
var katholik, følte sig ramt af pater Heerdes prædiken og undså sig ikke
for at indgive en skriftlig af et par sergenter og en musketer medunder
skrevet klage over sin egen katholske præst til den lutherske provst Pontoppidan i Fredericia, der lod den gå videre til biskop L. Thura i Ribe.
Klagerne påstod, at præsten i sin prædiken havde sagt, at forældre skulle
vække en væmmelse og afsky for ethvert kætteri hos deres børn, mens
de endnu var små, og senere, når de skulle giftes, skulle de se til med al
flid, at børnene undgik giftermål med ikke-katholske personer, såfremt
de ikke ville opofre deres livs frugt til djævelen, vel vidende, at børn,
hvis forældre var af forskellig religion, blev fordømt.
Da det rygtedes, at kaptajn Focken ville klage over pater Heerde, kom
der en tidligere sergent Ferdinand Bernasch, der havde opgivet militær
tjenesten, taget en enke af den lutherske religion til hustru og slået sig
på borgerlig næring i Fredericia. Han klagede over, at pater Heerde
havde nægtet ham adgang til den hellige kommunion og erklæret, at hans
ægteskab var ugyldigt. Dertil havde Bernasch sagt: „Så er jeg nødt til at
changere min religion og gå til den hellige nadver her i byen.“ Herpå
gav pater Heerde til svar, at det kunne han gøre, det var lige så godt som
at gå til svinetruget, og det havde han sagt mere end een gang. Ber
nasch bad kaptajn Focken også ekspedere denne klage til provst og bisp.
Herfra gik begge klagerne videre til kongen, og efter kongelig resolution
skulle der afholdes forhør, fordi præsten „skal have smælet på vores
sande evangeliske religion“ og „endogså talt bespottelige ord om Vor
Frelsers allerhelligste legems og blods sakramente.“7
Da de fleste af klagerne var militærpersoner, blev der den 28. maj
afholdt et krigsforhør.
Med god grund beklagede pater Heerde sig over de vidner, der blev
ført. Et af dem måtte regnes for et partisk og ikke uvildigt vidne, idet
han var kaptajn Fockens svigerfader.8 Andre af vidnerne måtte efter
præstens mening anses som officerernes tjenestefolk og kunne derfor
efter loven ikke vidne.8 Hermed hentydede pateren til de to sergenter og
musketeren, der havde medunderskrevet kaptajn Fockens klage, og det
ses i hvert fald af forhøret, at musketeren kun havde skrevet under efter
at have været under pres fra sine foresatte. Og endelig erklærede præsten,
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at en del af vidnerne ikke var i stand til at beholde i hukommelsen de ord,
de havde hørt, eller til fulde forstå den rette mening deraf. Præsten be
gærede derfor andre vidner afhørt; men dertil blev der ikke taget hensyn.
Nogen enighed om, hvad præsten havde sagt i sin prædiken opnåede
man ikke. At børn af forældre af forskellig religion blev fordømt, var
ganske falsk og usandt, erklærede pater Heerde, han havde ikke sagt et
ord derom. Han påstod, at han ikke havde talt om ikke-katholske perso
ner, men om tilhængere af fremmede religioner, og han henviste bl. a.
til 1. Kongernes Bog kapitel 11, hvor det om Salomon hedder: „Men
kong Salomon elskede mange udenlandske kvinder foruden Faraos datter,
moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidonitiske og hettitiske, af de hed
ninger, om hvilke Gud havde sagt til Israels børn: „I skal ikke komme
til dem, og de skal ikke komme til eder; thi de vil sandelig vinde eders
hjerter for deres guder.““ I den forbindelse spurgte provst Pontoppidan,
om pater Heerde da mente, at kaptajn Fockens hustru og andre kristelige
ægtehustruer, der ikke var af den katholske religion, skulle sammenlignes
med Faraos datter og andre hedenske kvinder, hvorom talen var i det
anførte skriftsted. Hertil svarede præsten diplomatisk, at det var om hans
ord, ikke om hans meninger, der skulle dømmes.
Uklart bliver det, hvad præsten egentlig har sagt. Den lange tid, der
var forløbet mellem hans prædiken og forhøret, gjorde det vanskeligt for
alle parter bestemt at huske, hvordan ordene egentlig var faldet. Dertil
kommer, at præstens prædiken i hovedsagen kun kendes af hans mod
standeres referat. At pater Heerdes ord har været skarpe, kan der dog
ingen tvivl være om. Flere af menighedens medlemmer havde bagefter
sagt til hverandre, at det var en hård prædiken. Der synes heller ikke at
kunne være nogen tvivl om, at han direkte eller måske snarere indirekte
ved at tale om de blandede ægteskaber i det gamle Israel har sigtet til de
blandede ægteskaber i Fredericia menighed.
Pater Heerde forlangte satisfaktion af kaptajn Focken for den uret,
der var tilføjet ham, og som en lille straf for den forvoldte forargelse i
det mindste 20 rdl. til den katholske kirke. Efter biskop Thuras mening
var dog rigtigheden af kaptajn Fockens klage blevet bevist.
Anderledes stillede sagen sig med hensyn til klagen fra Ferdinand Bernasch. Pater Heerde forklarede, at Bernasch ikke var blevet afvist fra
sakramentet, fordi han havde taget en luthersk kone til ægte, men fordi
hans forrige hustru, der havde forladt ham for IV2 år siden, endnu skulle
være i live. Han havde da heller ikke kunnet angive, af hvilken præst
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han var blevet viet anden gang. Ferdinand måtte derfor hellere gå til
svinetruget end til kommunion, hvad enten det var hos katholikker eller
lutheranere eller andre trossamfund, fordi han levede i vedvarende ægte
skabsbrud og var uværdig til at nyde alterets allerhelligste sakramente.
Da Bernasch ikke havde vidner på sin påstand, anså biskoppen rigtigheden
af denne for tvivlsom.
Efter forhøret skrev den katholske pater 2 gange til den lutherske
biskop. Et af brevene er endnu bevaret, på latin og forsynet med Jesuiter
ordenens segl, bogstaverne I. H. S. over Jesu 3 nagler og kronet af korset.
„Expectans expectavi“, begynder brevet med psalmistens ord.9 „Jeg har
biet tålmodigt“ på underretning om striden med kaptajn Focken, men
intet hørt. I sine henvendelser besværede pateren sig dels over vidnerne,
dels over, at hans ord og mening ikke var sådan som fremført for retten.
Men ikke nok med det! Pater Heerde gjorde endog en rejse til Ribe for
at bede biskop Thura ansøge om afholdelsen af et nyt krigsforhør og
afhøreisen af andre vidner. Herpå svarede biskoppen, at fra kongens
nåde kunne og begærede ingen at udelukke præsten; men hvad der var
sket i forhøret, måtte indberettes så snart som muligt.
I august måned afgik biskoppens indberetning til kongen. Det varede
næsten et fjerdingår, før den kongelige resolution forelå. Det hedder her,
at efter det afholdte forhør „ses, at ej mer bevis behøves,“ hvorfor det er
kongens „allernådigste befaling“, at „han, Jesuitten, straks pakker sig ud
af vores riger og lande.“10
Alle Sjælesdag den 2. november 1718 lod biskoppen kongens ordre
gå videre til provst Pontoppidan med ordre til at lade den oplæse i begge
byens kirker søndag den 6. november. Også pater Heerdes embedsbroder
fik den samme ordre fra biskoppen - „højtærede gode ven“ kalder bi
skoppen ham i sit brev - til at lade kongens landsforvisningsordre til
pater Heerde oplæse fra prædikestolen i den katholske kirke den 6. no
vember.
Pater Heerde måtte „pakke sig“ af den danske konges riger og lande.
En ny Jesuit stod rede til at tage gerningen op.
NOTER
I
1 „Kirkehistoriske Samlinger" 4. række 3. bind side 9-12 og 4. række 5. bind side
609-612. 2 Hermann Watzl: „Bischof Petrus von Odense in Dänemark (12521280) und das Kloster Heiligenkreuz" i „Sancta Crux, Zeitschrift des Stiftes Heili-
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genkreuz" maj 1955 side 8-16. 3 Pan Punkten und Grundbuch über die Waldmarch
und verschiedenen Orthen de anno 1431. Heiligenkreuz klosterarkiv rubr. 14 fase.
28 nr. 5 fol. 109 r. 4 J. M. Canivez: „Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis." 3. bind. Louvain 1935. Side 63 (1268. Nr. 32). 5 Jfr. hermed, at Jacob
Erlandsen allerede 1257 havde fået tilstået en årtid af cistercienserne i Danmark.
(J. M. Canivez: „Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis." 2. bind.
Louvain 1934. Side 430 (1257. Nr. 26)). 6 „Kirkehistoriske Samlinger." 4. række.
3. bind. Side 10. 7 „Kirkehistoriske Samlinger." 4. række. 3. bind. Side 11. 8 „Kirke
historiske Samlinger." 7. række. 2. bind. Side 480. 9 „Kirkehistoriske Samlinger."
4. række. 5. bind. Side 610. 10 „Kirkehistoriske Samlinger." 4. række. 5. bind. Side
612. 11 „Monumenta Germaniae historica. Necrologia. Tom. V. Dioecesis Pataviensis pars altera. Avstria inferior. Ed. Adalbertus Franciscus Fuchs." Berlin 1913. Side
376 og 387.

II
1 Viborg landstings dombog C 1618 folio 52-61.
III
1 Forordning n. marts 1682. 2 Hvor intet andet er anført, er kilden til det
følgende: Ribe bispearkiv. Pk. Elbo herred 1666-1778. 3 Danske Lov 6-1-3.
4 Danske Lov 6 - 1 - 1. 5 Reskript 6. september 1690. 6 Hirsch: „Danske og norske
Officerer 1648-1814" kalder ham Fock. 7 Jydske Tegnelser 20. maj 1718. 8 Jfr.
Danske Lov 1-13-16. 9 Psalme 39 efter Vulgata. 10 Jydske Tegnelser 28. oktober
1718.

BLIXEN FINECKE SOM MINISTER
1859-60
Af Erik Møller

Kong Frederik var i Efteraaret 1859 misfornøjet med sit Ministerium inderlig misfornøjet og træt. Det var, ganske vist, oprindelig kommet i
Stand ved en direkte Indgriben i Statsudviklingen fra hans Side, men i
Løbet af de fem Aar, der var gaaet siden da, havde meget forandret sig.
Hans egentlige Tillidsmand i Regeringen, Gehejmekonferensraad L. N.
Scheele var blevet tvunget ud. Nu forlangte Ministrene hans personlige
Ven og fortrolige Raadgiver, Kammerherre Berling fjærnet fra hans Hof
embeder. Det var oprindelig Generaladjudanten, C. D. Hegermann-Lindencrone, som havde givet Bolden op i dette Spil, men Indenrigsministe
ren, Krieger drev derefter Sagen frem. En Gang igen tilbragte Kongen
sin Fødselsdag (6. Oktober) borte fra Hovedstaden, paa Glyksborg Slot,
men i en saadan Stemning, at han fablede om Selvmord efter en Tronfra
sigelse1; han fandt, at Ministrene krænkede hans Kongeværdighed2. Han
hidkaldte atter sit Faktotum Scheele ovre fra Pinneberg, men han synes
denne Gang at have fraraadet Ministerskifte3. Alligevel overbragte Hall
22. November det samlede Ministeriums Demission.
Kong Frederik sendte fra Jægerspris Bud efter Monrad. Den afgaaede
Kultusminister kom; han havde allerede dengang øjnet en Chance for selv
at danne Regering, men den glippede nu som flere Gange senere inden
December 1863 paa Umuligheden af at komme uden om Hall som Uden
rigsminister. - Hvad saa?
Der var en anden, som ligeledes altid stod rede i disse Aar, Baron Carl
Frederik Axel Bror Blixen Finecke. Paa en Maade var han Dagens Mand,
og han havde allerede i Begyndelsen af November talt med den franske
Gesandt4 om sine Planer. Han havde atter sin Gang ved Hoffet og holdt
nu sammen med Bondevennerne; Støtte fra den Side var den eneste poli
tiske Mulighed efter Kongens Brud med de National-Liberale. Det blev
dog ikke ham, Frederik VII formelt henvendte sig til efter Monrads
Afslag, men derimod Amtmanden over Frederiksborg Amt, C. E. Rotwitt,
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til hvem Kongen personlig nærede Tillid; hans jævne administrative
Dygtighed var almindelig anerkendt, han var ikke udpræget Partipolitiker
og havde klaret sig godt paa Folketingets Formandsstol. Imidlertid var
Blixen Finecke den drivende Kraft i Forsøget. Det syntes, trods alt, et
Øjeblik at skulle slaa fejl; vistnok den 30. November var de to Mænd
rejst til Frederiksborg for at meddele Kongen, at de gav op. De traf imid
lertid Majestæten i en Sindstilstand, som de aldrig havde set Mage til;
hellere vilde han gaa af end gøre Knæfald for at faa de tidligere Ministre
tilbage5. Blixen Finecke bad under disse Omstændigheder Rotwitt om at
udsætte Afgørelsen, og næste Morgen var han naaet til endelig Erkendelse
af, at det nu var nødvendigt at gaa videre; „det gjælder her Kronen og
Forfatningen“.6
Han fik sin Vilje. Den 2. December var Ministeriet dannet.
Lyksalige var de nye Mænd dog ikke. Offentligheden reagerede køligt,
i mange Tilfælde fjendtligt. Da Landstinget fik Meddelelse om Regerings
skiftet, lød Lehmanns Stemme gennem Dødsstilheden: Er det et Program!7
Da Hall overdrog Udenrigsministeriet til Blixen Finecke, sagde han gan
ske uforblommet, at det afgørende ved Valget af Ministrene havde været
„Hensynet til deres Optræden ligeoverfor“ Grevinde Danner.7* Man
spurgte i det hele om den politiske Basis for Regeringsdannelsen.8 Vanske
ligheden var dog her at faa de forskellige Grupper af Oppositionen til at
gaa i Spænd sammen, men Ministrene følte sig alligevel ikke sikre, og
Kongen endnu mindre. Andet stødte til. „Frederiksborg Slots Brand frem
kaldte den besynderligste Uro hos Ministrene“, skriver Krieger.9 Det
bekræftes fra anden Side; Kongen lod saaledes Skildvagternes Antal for
stærke; han klagede til Amtmand Unsgaard over sin „fortvivlede Stilling“
og sagde rent ud: „Jeg bliver gal“;10 han agtede at forelægge Lægeerklæ
ring om, at det var nødvendigt for ham at rejse paa Rekreation til
Algier.11 En Folkestemning var faktisk under Udvikling, der positivt
foruroligede Fenger; han skriver til Monrad i Paris: „Jeg troer egentlig
kun at Blixen og Rotwitt endnu nogenlunde holder Concepterne.“12
- Utvivlsomt for den nye Udenrigsministers Vedkommende. Mod
manglede han nemlig ikke.
Dengang Kong Frederik i 1850 lod sig vie til Grevinde Danner, erklæ
rede Blixen Finecke, at nu satte han ikke mere sine Ben paa Frederiksborg.
Det forblev ikke Kongen ubekendt, men alligevel søgte Baron Blixen
Audiens, bad paa en Maade om Forladelse, men tilføjede, at hans Ære
krævede, at han holdt sit Ord! Scheele, der har fortalt Historien til den
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svenske Chargé d’affaires i 1856,13 havde sagt til ham, at saaledes havde
ingen Undersaat talt til sin Konge. Blixen Finecke gik beslutsomt videre,
opgav sin Hofjægermester-Titel, sendte sin Kammerherre-Nøgle tilbage
og skaanede ikke Kongen i sin Omtale af ham. Siden, da Blixen Finecke
fik Ministerambitioner, sendte han Frederik VII et personligt Brev og
talte senere ved en Frimurermiddag hos Berling varmt for Kongen. Det
blev naadigt optaget. Baron Blixen satte atter sine Ben paa Frederiksborg,
tog ydermere Grevinden med i Købet og arbejdede nu for, at Prinses
serne skulde anerkende hendes Eksistens.14
Saadan var Blixen Finecke, hans Livslinje slyngede sig i Ekstremer.
Ogsaa hans Politik. Træt af den unge, rige Adelsmands Fornøjelser
slog han sig fra Begyndelsen af 1850erne paa Politik.15 Dengang var hans
Holdning standsbestemt og naturnødvendigt konservativt præget. Han
blev Grundeierforeningens første Formand, bekæmpede Bondevennernes
Landboforslag og hyldede Helstaten; 1851 indvalgtes han i Folketinget
af et Højreflertal. Men han lod sig ikke genopstille i 1852. Først 1858
meldte han sig paany, blev atter valgt i en konservativ Kreds, men trak nu
til Venstre og holdt til med Bondevennerne. Borgerskabet, navnlig dets
akademiske Ledere, „Professorerne“ var ham inderligt imod; han fra
kendte dem Verdenserfaring og praktisk-politisk Indsigt, Takt og Behæn
dighed; navnlig som Diplomater vilde de aldrig kunne opnaa den person
lige Kontakt, hvorpaa alt beroede.16
Det er saadan set ikke nogen ganske ukendt Løbebane for en ung,
fremadstræbende Overklassepolitiker; en samtidig har kaldt ham „ToryDemokrat“.17 Spørgsmaalet er altid blot, om der ligger en Tanke, en
voksende Samfundserkendelse bag ved en saadan Udvikling, eller om det
er Ærgerrighed alene; Krieger tumlede med et lignende Spørgsmaal netop
i de December-Dage, det her drejer sig om.18 Maaske kan Motiver ikke
paa den Maade dissekeres ud. Det er ydermere vanskeligt i Tilfældet
Blixen Finecke, fordi hans Indlæg i offentlig Drøftelse, der blev fremsat
med en vis naturlig Veltalenhed, aldrig tyngedes af saglig Ballast; der
var Indfald og Idéer, men ikke Viden. Besad han Takt og Behændighed,
saa manglede han øjensynligt den Indsigt, der byggede paa virkelig Kund
skab.19
En Ting er sikker: Blixen Fineckes Selvtillid var grænseløs. Han skil
dres fra alle Sider som en overordentlig vindende Personlighed, men naar
han, som „en fortrolig Ven“ skal have sagt, byggede saa stærkt paa
„Vanen til i det praktiske Liv at omgaaes med Mænd i de forskjelligste
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Samfundsklasser", saa skred Grunden alligevel under ham, naar det gjaldt
haandgribelige Interesser og folkelige Stemninger. En grundtvigsk Poli
tiker som Sofus Høgsbro skriver saaledes om ham:
Bl. F. vil for enhver pris vinde folkeyndest, men gør det saa plumpt, at heste
foden bestandig stikker frem og røber den grundige ringeagt, han nærer for sine
tilhørere og den dumme tillid til sin færdighed i at kunne blænde og daare dem.
Han er en kavaller, der er vant til at bevæge sig i selskaber og saloner og forføre
damer, men det slaar ikke til i det offentlige liv.. .20

Angaaende den store Politik - hans egentlige Kæphest - har man navn
lig fra en lidt senere Tid en Række samstemmende Beretninger om Ud
talelser af ham, der alle gaar ud paa, at han i en Haandevending skulde
jævne det dansk-tyske Mellemværende, hvis man bare lod ham faa Styret.
Der er Træk i denne Tro til personlig at kunne udrette alt, som mærkeligt
minder om Kejser Wilhelm II. Og denne Tro var sikkert ikke mindre
grundfæstet, da han den 3. December 1859 virkelig overtog Ledelsen af
Udenrigsministeriet. Under Krisen havde en Mand af Borgerskabet, Gros
serer Alfred Hage „mindet ham om, at den der skal kunne være Minister,
og som ikke har været forberedt dertil, maa i det mindste have en alvorlig
Fortid og være sig bevidst, at han kan hengive sig til strengt Arbeide".21
- Det har næppe afficeret Baron Blixen synderligt. Han havde sine med
fødte adelige Fortrin.
Gesandterne saa den nye Mand an. Russeren (Ungern-Sternberg) frem
hævede hans Ærgerrighed og den ringe Tiltro, han indgyder.22 Svenskeren
(Grev Wachtmeister) minder i sin personlige Korrespondance med Uden
rigsministeren, Grev Manderstrom, om, at Kong Frederik nu til Minister
har maattet tage den Mand, der har saaret ham dødeligst i hele hans
Rige; han noterer, hvorledes Blixen Finecke har forsikret ham om, at
han stadig som Godsejer i Skaane følte sig som svensk Undersaat, og har
fremstillet Regeringsdannelsen den 2. December som et Slags napoleonsk
Statskup.23 Det tiltalte aabenbart ikke Wachtmeister. Til den preussiske
Legationssekretær Uebel udtalte den nye Udenrigsminister, at det var hans
Opgave, hvor det gjaldt hans (Uebels) Land at bringe Kongens Ønske
om et godt Forhold overfor alle Nabostater til Udførelse.24 Formerne
overholdtes. Kong Friedrich Wilhelms Udenrigsminister, Friherre v. Schleinitz udtrykte til den danske Sendemand Haab om, at Ministerskiftet vilde
føre til Løsning af Spørgsmaalet om Hertugdømmernes Stilling og om
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liberalt Styre i disse Lande indtil da. Anderledes lød imidlertid den Beret
ning, Gesandten ved Forbundsdagen i et Privatbrev til Departementschef
Vedel gav om Opfattelsen i Frankfurt: Die Stimmung ist was man uhygge
lig nennt .. . nun werden allen möglichen Eventualitäten Thür og Thor
geöffnet u [wird] namentlich die Continuität unserer Politik einen gefähr
lichen Stoss . . . erleiden.25 Ogsaa her var der altsaa Usikkerhed.
-Ja, hvad vilde den nye Udenrigsminister egentlig? Noget Program
havde han ikke fremsat lige saa lidt som Regeringen i sin Helhed. HøjreBladet „Flyveposten“ forsvor sig paa, at ogsaa dette Ministeriums Politik
maatte være „Heelstaten og dennes Ordning“.26 At dømme efter Blixen
Fineckes egne Udtalelser i de foregaaende Aar,26a syntes hans Bestræbel
ser snarere at maatte gaa i Retning af Holstens og Lauenborgs Udsondring
og en Forbindelse mellem disse Hertugdømmer og Danmarks Rige som
mellem Luxemburg og Nederlandene; for tyske Diplomater betød saadant
Ejder-Danisme i egentligste Forstand.27 Foreløbig mente Baron Blixen
vistnok, at det maatte blive ved Ministeriet Halls Politik; saaledes udtalte
han sig i hvert Fald under sin Samtale med Dotézac i November, men
han tvivlede allerede dengang paa, at den vilde føre til noget.28 Efterhaanden begyndte Ministeriets Presseorganer - Kammerherre Berlings
Avis og „Morgenposten“ - erklæret at udtale sig mod den Hallske Vige
politik, den „havde beredt Danmark den ene Ydmygelse efter den anden“
overfor Tyskland ; Handling ikke Forhaling maatte være Løsenet.29 Hvad
betød det? Ingen vidste det, men stort skulde det være, hvad der kom.
Gehejmelegationsraad Vedel mente, at hans daværende Chef ogsaa drømte
om at spille en Rolle paa den planlagte Kongres i Paris til Ordningen af
Italiens Forhold.30 - Den Kongres stod ham i hvert Fald i Hovedet.
Blixen Fineckes første Træk i Spillet om Afspænding mellem Danmark
og Tyskland faldt imidlertid udenfor hans egentlige Resort. Ved Regerings
dannelsen havde Konsej Ispræsident Rotwitt foruden Justitsministeriet og
saa overtaget Ministeriet for Holsten. Det var Meningen, at Portefeuillen
skulde overdrages til en Holstener, og allerede i de første Dage af Decem
ber var man vistnok i Forhandlinger med Baron Heintze derom31 - de
førte forøvrigt ikke til noget Resultat - men uden Hensyn til Heintze tog
Regeringen samtidig fat med en Plan om Oprettelsen af et Statholderskab
i Holsten, der skulde overdrages til Prins Christian af Danmark. Tanken
var ikke ny,32 men det var utvivlsomt Blixen Finecke, som her tog den
op; han havde allerede udviklet Planen for Dotézac i November og satte
den nu igennem overfor Scheeles, Grevinde Danners og hans egne fyrste-
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lige Slægtninges Modstand.33 Rotwitt gjorde den herefter til sin,34 og
allerede 6. December havde han en Forestilling til Kongen færdig.
Det udvikledes her, at et virksomt Middel nu maatte findes til at skabe
et godt Forhold mellem Dansk og Tysk og til at fjærne Holstenernes
Frygt for uberettigede Indgreb i deres Anliggender ja ligefrem for Inkor
poration af deres Land. Da Kongen ikke kunde tage Residens i Holsten,
maatte en Stedfortræder findes, der ubestrideligt stod over de nationale
Modsætninger, og her var Tronfølgeren den rette Mand til at „samle de
loyale om Tronen og drage mange af de forblindede tilbage til Troskab“.
Paa den Maade vandt man ligeledes „Udlandets Bifald“, fjærnede Mis
fornøjelsen og gjorde Ende paa en „indgroet Brodertvist“ 35 - Hænderne
var Rotwitts, men den forvisningsfrejdige Røst Blixen Fineckes.
To Dage senere blev Sagen forelagt i Statsraadet; tør man tro „Dag
bladet“,36 kom dette Skridt ganske overraskende for Prins Christian, der
var kommet til Frederiksborg for at deltage i Jagterne. Kong Frederik gik
straks ind for Planen: Ministeriet havde foregrebet en Tanke, han selv
havde beskæftiget sig med, og han spurgte nu Tronfølgeren, om han
havde Lyst til Posten. Prins Christian takkede for den Naade, der vistes
ham, og erklærede at ville føje sig efter Kongens Befaling; men han
fandt, at et Statholderskab i en enkelt Landsdel vilde være uforeneligt
med hans Stilling som Tronfølger til hele Monarkiet. Imidlertid fik han
kun Støtte af Arveprins Ferdinand. Udenrigsministeren saa i hans nye
Værdighed „det bedste Skjold“ mod en ny Trusel om Eksekution fra
Det Tyske Forbunds Side. Prinsen bad om Betænkningstid, fik den ikke
og bøjede sig for Kongen, der „troede nok at turde lægge det paagjældende Hverv paa Hs. Kgl. Høiheds Skuldre“, og selv tog Ansvaret for
Afgørelsen paa sine.37
Imidlertid - Kilden er stadig „Dagbladet“ - skrev Prins Christian alle
rede samme Dag til Rotwitt, at han ikke turde modtage Statholderskabet.
Af en senere Samtale med Kongen fik han tilmed det Indtryk, at der ikke
var Tale om Tvang38; og saa var Spillet gaaende. Med Blixen Finecke
skal han nemlig have haft et voldsomt Sammenstød39, og Udenrigsmini
steren udviklede derpaa skriftligt for ham i et Brev af 11. December,40
at man fra fjendtlig Side - det drejede sig bl. a. om en Artikel i ParisBladet: „La Presse“ - havde rejst Spørgsmaalet om en Revision af LondonTraktaten, at det vilde være højst uheldigt, om Sagen kom for paa den
forestaaende Kongres - den usalige Kongres, som for Resten ikke blev til
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noget - og at dette kun kunde afværges, naar den danske Regering var i
Stand til at sige, at „Fred og Orden“ var „tilvejebragt i Monarchiet“ ved
Statholderskabets Oprettelse. Prinsen lod sig dog ikke forskrække. Fra de
forskelligste Hold fik han Raad om ikke at gaa ind paa Planen, fra hans
egen Familie, fra national-liberal saa vel som fra konservative Politikere,
fra unavngivne Brevskrivere.41 Selv gik Prins Christian til den russiske
Gesandt,42 Prinsesse Louise raadførte sig med Krieger.43 Det korte Ind
hold af den megen Tale var, at Forsøget vilde blive ørkesløst og kun kunde
kompromittere Tronfølgerens Stilling. Støtte fik Regeringen kun fra sit
eget Parti og sin egen Presse - og saa fra „Fædrelandet“, men den maatte
her sige: Gud fri os for vore Venner; for Ploug saa nemlig noget af et
Program i Oprettelsen af Statholderskabet, et Skridt i Retning af den
Udsondring af Holsten-Lauenborg, der var Endemaalet for ham, og han
sagde det lige ud.44
Blixen Fineckes Kongstanke maatte skrinlægges inden Aaret blev skudt
ud med Midnatsspektakler i København.
Men Enden var ikke endda. Sagen havde ogsaa en anden Side. Rotwitts
Forestilling til Kongen havde forudsagt „Udlandets Bifald“ til Statholder
planen, og allerede 9. December havde Blixen Finecke konciperet en
Cirkulærdepeche, der meddelte Gesandtskaberne Prins Christians Udnæv
nelse; hvad der ikke havde kunnet opnaas ad Lovgivningens Vej kunde
nu tilveiebringes gennem de personlige Baand, der her knyttedes. De næste
Dages Udvikling medførte selvsagt, at Depechen maatte holdes tilbage,45
men den vedlagdes en senere Cirkulærdepeche af 21. December som Bevis
paa den danske Regerings gode Hensigter.
Men hvad mente Udlandet?
Ungern-Sternberg havde aabenbart været tibøjelig til med de danske
konservative Politikere at gaa mod Planen.46 Hans Chef i Petersborg, Fyrst
Gortchakov mente nærmest, at Prinsen skulde sige Ja;47 han var altid mere
tilbageholdende end Sendemændene i København. Lord John Russell saa
paa sin Side baade Farerne og Fordelene ved Forsøget.48 Paris var tavs maaske paa Grund af Udenrigsportefeuillens Overgang fra Walewski til Thouvenel i de samme Dage.49 Mere afgørende var de tyske Regeringers Hold
ning; den var ganske anerkendende, men kun forbeholdsløs fra den østrig
ske Udenrigsminister, Grev Rechbergs Side.50 I Berlin spurgte Schleinitz,
hvordan Planen passede ind i de almindelige dansk-tyske Forhandlinger,51
og Bulow meddelte fra Frankfurt, at de preussiske Gesandter var instrueret
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om at udtale, dass wenn die Königliche Dänische Regierung Selbst den
vertragsmässigen Status quo durch einseitiges Vorgehen alterire nicht bloss
ein Einschreitungsrecht des Bundestages in Holstein, sondern eine Wie
deraufnahme der Verhandlungen von 1851 über die Stellung Schleswigs
zu Holstein und zum Königsreiche legitimirt sein werde. Det var lignende
Betragtninger Forbundsdagsgesandterne gjorde gældende; de frygtede
Holstens fuldstændige Adskillelse fra Slesvig som Følge af en Nyordning
indenfor Monarkiet.52 - Der var aabenbart her rørt ved et farligt og
vidtrækkende Spørgsmaal.
Spekulationerne over Følgerne af Planen hørte naturligvis op med dens
Henlæggelse. Men Sagen trak mere efter sig, og „Nachspillet“ blev her,
som hos Holberg, „det artigste“.
Blixen Fineckes Skrivelse til Prins Christian af 11. December - „Svoger
brevet“ - og dens Indhold forblev ikke nogen Hemmelighed i Køben
havn; den 30. December gav „Dagbladet“ Offentligheden Meddelelse
herom, og i de næste Dage mødte Sverige-Norges, Ruslands og Stor
britanniens Gesandter op hos Udenrigsministeren; som Repræsentanter
for Magter, der havde underskrevet London-Traktaten af 1852, ønskede
de nærmere Oplysninger om, hvad Baron Blixen havde ment, naar han i
Brevet til Prins Christian advarede mod Bestræbelser paa at ændre den
Arveordning, det her drejede sig om.53 Blixen Finecke forklarede, at
„Dagbladet“ havde forvansket Brevets Tekst; han oversatte det for
Ungern-Sternberg og Paget og offentliggjorde endelig dets Ordlyd i
„Berlingske Tidende“ (2.1.1860). Det forbedrede Sagen noget i formel
Henseende, men tilfredse var Gesandterne ikke. Sir Augustus Paget har
mere udførligt refereret sin Samtale med Udenrigsministeren; ogsaa efter
denne Forklaring opretholdt den engelske Diplomat sit Spørgsmaal om,
hvad der laa til Grund, naar der taltes om a desire which existed in some
quarters to change the Danish succession and of the imminence of this
question being brought before the Paris Congress. Blix. F. replied by saying
that he certainly now regretted having written to Prince Christian. Han
henviste iøvrigt til private Efterretninger, han havde modtaget. Paget fort
sætter: I informed Baron Blixen . . . that I was astonished that on such
siender grounds he could speak in terms so positive and formal. Blixen
Finecke undskyldte sig med, at det drejede sig om et Privatbrev, men
indrømmede that he had certainly not been sufficiently guarded in his
expressions. Russell billigede Pagets Optræden, og Manderström Wacht
meisters; den svenske Udenrigsminister var i højeste Grad forbavset over
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Brevet.54 Fyrst Gortchakov derimod sagde til den danske Gesandt, at man
fra russisk Side ikke havde foretaget tilsvarende Skridt parce que å ses
yeux le protocole de Londres était incontesté et incontestable.
Fra officiel tysk Side synes man ikke at have udtalt sig om dette Spørgsmaal; derimod havde den tyske Presse afgjort nogle Ord med i Laget.55
Alt dette var Blixen Fineckes diplomatiske Debut, men egentlig fulgte
den af en Gæsteoptræden paa Ministeriet for Holstens Omraade.
Indenfor sit eget Ministerium paa Amalienborg var han langt fra til
freds med Forholdene. De National-Liberale havde halvandet Aar tid
ligere sat en af deres Mænd, Peter Stoud Vedel ind som Chef for 1. De
partement. Han passede ikke Baron Blixen; han havde oven i Købet været
Professor. Den nye Minister ønskede derfor, at Chefen for 2. Departement,
G. J. Quaade nu skulde referere alle Sager og tænkte paa at gøre ham til
Direktør; Quaade selv var nærmest benovet ved det. Blixen Fineckes virke
lige Tillidsmand var forøvrigt Fuldmægtig i Handels- og Konsulatsafde
lingen Grimur Thomsen, der følte sig forurettet ved Vedels Ansættelse
og nu blev forfremmet til Departementssekretær. Forholdet mellem Blixen
Finecke og Vedel udviklede sig efterhaanden saaledes, at en af dem
maatte fortrække. Det blev imidlertid Ministeren, som kom til det.56
I Statsraadsmødet den 8. December 1859 havde Blixen Finecke forbe
holdt sig „nærmere at gjøre H M allerunderdanigst Forestilling angaaende
vor Repræsentation i det hele i Udlandet“, men allerede da ansaa han det
for nødvendigt at foretage et Skifte med Gesandtskabet i Paris: Grev
Moltke-Hvitfeldt skulde her afløse Baron Dirckinck-Holmfeld. Det
hastede i den Grad, at Udenrigsministeren straks paa egen Haand havde
henvendt sig til Moltke-Hvitfeldt i Madrid, for at han „allerede inden
den snart forestaaende Congres“ - den evige Kongres - kunde være paa
sin nye Post.57 Som Grund til Forandringen blev anført i en senere Fore
stilling til Kongen, at Udenrigsministeren ikke formente, „at det er lykke
des ham [Dirckinck-Holmfeld] at stille sig i et saadant Tillidsforhold til
det franske Cabinet at hans Indberetninger kunne ansees for at give et
fuldkorn, paalideligt Billede af de Anskuelser som gjøre sig gjældende for
dette Cab1, eller at han selv er istand til at udøve nogen Indflydelse paa
disse Anskuelser eller p H. M. Keiserens Beslutninger“.53
Det sidste vilde ingen dansk Gesandt have været i Stand til. Ulysses
v. Dirckinck-Holmfeld var forøvrigt en ikke videre omgængelig, selv
sikker Mand med særprægede Meninger og ikke særlig fine Manerer; han
var næppe den heldigste Repræsentant i Paris, men viste 1862-63 i
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Forbundsdagen, hvad han duede til. Men Paastanden om, at han var
daarlig underrettet og uden personlig Forbindelse hører derimod intet
Steds hjemme. Han fik ogsaa hurtigt sin Oprejsning; Vedel sukker Aaret
efter i et Privatbrev: ,,M[oltke-Hvitfeldt] skriver næsten aldrig og da
om Gaéta [hvor den neapolitanske Kongefamilie dengang var indesluttet]
- gid vi dog havde beholdt Dirckinck.“59 - Det trak forøvrigt ud med
Skiftet i Paris, og Vedel fortæller, at Blixen Finecke blev bange for, at
Hall skulde komme tilbage, inden det faktisk foregik, og gøre Bestemmel
sen om; han beordrede derfor Moltke-Hvitfeldt til straks at undertegne
en Traktat med Spanien om Betalingen af Sundtolds-Afløsningen, saaledes
som Spanien ønskede den, og begive sig til den franske Hovedstad.60
løvrigt gik Forandringen smertefrit af ved Seinen; har Dirckinck-Holmfeld virkelig tænkt paa at udfordre Blixen Finecke, har han opgivet det.61
Derimod var der flere Viderværdigheder med et tilsvarende Skifte ved
Themsen.
Den 9. Januar 1860 fik Admiral van Dockum, den danske Gesandt i
London, telegrafisk Ordre om snarest at rejse til København. Ankommen
hertil den 14. modtog han Tilbud af Blixen Finecke om at overtage
Marineministeriet, der ikke var blevet endelig besat ved Regeringsdannel
sen; van Dockum sagde Nej, og en Ugestid senere meddelte Udenrigs
ministeren ham saa, at han under alle Omstændigheder skulde hjemkaldes.
Admiralen stred imidlertid for sit Gesandtskab62 og har som Argument
for sin Forbliven i London forklaret, at han underhaanden med Hertug
inden af Cambridge havde drøftet Muligheden af en Forlovelse mellem
Prinsen af Wales og Prinsesse Alexandra; den personlige Kontakt, der
her var skabt, burde ikke brydes. Blixen Finecke skal straks have udtalt
Tvivl om Ønskeligheden af en saadan Forbindelse fra politisk Synspunkt
og senere være kommet tilbage til Sagen med Spørgsmaal om, hvorvidt der
forelaa noget skriftligt om Ægteskabsplanerne; van Dockum svarede:
Intet! han havde kun søgt og faaet Prins Christians og Halls mundtlige
Bemyndigelse, og han fortsætter derefter i sit Referat:
Blix. F.: Har De talt til engelske Ministre om Sagen? v. D.: Nej. „Jeg kan altsaa
betragte det Hele", tog Blixen tilorde, „som en privat Overeenskomst mellem
Hertuginden af Cambridge og Dem, og jeg glæder mig herover paa Deres Vegne,
da jeg dersom nogetsomhelst Officielt var foretaget i Sagen ikke vilde have tilladt
Dem at vende tilbage til Deres Post i England".

Vi har her alene van Dockums Redegørelse at bygge paa, men venlig
var Blixen Fineckes Indstilling imidlertid ikke overfor Tronfølgerfamilien
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i de Dage. - Noget Udkomme med Udenrigsministeren var der for Resten
ikke; Hjemkaldelsen stod fast, og van Dockum rejste kun foreløbig til
bage til London, men færdig med Blixen Finecke var han ikke.
Da den danske Gesandt den 11. Januar sagde Farvel til Lord John
Russell inden Afrejsen til København, havde den engelske Udenrigsmini
ster ledet Samtalen hen paa, at Sir Aug. Paget i Gesandtskabets Arkiv
havde gjort den mageløse Opdagelse, at Lord Palmerston i 1848 havde
fremsat et Forslag om Slesvigs Deling.63 Den danske Sendemand udtalte
sig bestemt mod Tanken, og Blixen Finecke billigede ganske, hvad han
havde sagt, ja tog ydermere en Ugestid senere Spørgsmaalet op med
Paget. Den engelske Sendemand var meget utilbøjelig til en Drøftelse, da
han mente at kende Ministeriets manglende Evne til at gennemføre noget
og ventede dets snarlige Fald. Nu maatte han til det, og den danske
Udenrigsminister udviklede, at ingen danske Regering kunde indlade sig
paa en Delingsplan. Men Paget havde forøvrigt Indtryk af, at Baron
Blixens Indvendinger mere skyldtes Hensynet til hans Kolleger og Ufor
muenhed til at gennemføre noget som helst end egentlig Uvilje mod
Tanken.64
Mere syntes der ikke at være at sige om den Sag. Men i van Dockums
Fraværelse var Legationssekretær Falbe, en noget nævenyttig og impulsiv
Natur, faret i Understatssekretæren, Lord Wodehouse om Delingsspørgsmaalet og samtidig om en anden Sag: Den engelske Garantitraktat for
Slesvig fra 1720 var ikke blevet taget med i en officiel Samling af den
Slags Statsakter,65 og van Dockum drøftede under disse Omstændigheder
efter sin Tilbagekomst atter Spørgsmaalene med Engelskmændene - uden
iøvrigt at insistere paa noget bestemt.66 Imidlertid instruerede Blixen
Finecke, der straks havde billiget Legationssekretærens Optræden,67 nu,
10. Februar, telegrafisk Gesandten om, at han ikke skulde gaa videre med
noget af de to Spørgsmaal. Det kunde have sin Rigtighed, men denne
Anvisning blev derpaa 19. Februar fulgt op med en kraftig Misbilligelse
af van Dockums Optræden efter Modtagelsen af Instruktionen af 10.11.68
Saa vidt man kan se, var der intet sket, og Admiralen svarede da ogsaa
med en Paavisning af, at alt, hvad han og Falbe indtil da havde gjort, var
blevet billiget, og han beklagede, „at en Misforstaaelse med Hensyn hertil
nødvendigen maa have gjort sig gjældende“.69 Det havde der unægtelig
- sagt med et mildt Ord.
Admiral van Dockum optræder herefter ikke mere i den diplomatiske
Saga. Det var maaske rimeligt nok, at han blev erstattet med en anden,
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skønt han var ganske populær i England. Men Valget af Efterfølgeren
var mærkeligt. Torben Bille tilhørte nærmest den yderliggaaende nationale
Retning og blev ved visse Lejligheder navnlig under London-Konferencen
en Ulykkesfugl.
Blixen Finecke foer her, som det siges om Erik Emune, frem „som et
Lyn“. Diplomaterne ræddedes; v. d. Maase i Stockholm klagede til Vedel
over „disse Tider, hvor man . . . ei veed om man er kjøbt eller solgt“.70
De, der ikke blev afskedigede, fik Tilrettevisninger, ogsaa den ansete Otto
Piessen i Petersborg.7!
Overfor van Dockum havde Blixen Finecke begrundet Afskedigelsen
med, at den Politik, Regeringen agtede at iværksætte, maatte udføres af
diplomatisk kyndige Mænd. Det var vel nærmest dens Politik i Forholdet
til Det Tyske Forbund og de tyske Stormagter, han tænkte paa. Og
hvilken var den? - Ja, Blixen Finecke naaede aldrig til nogen nærmere
Udformning. I det Par Maaneder, Ministeriet Rotwitt var ved Roret,
arbejdede De Forenede Udvalg i Frankfurt paa deres Betænkning angaaende Svaret paa den danske Note af 2. November 1859. Bernhard
Biilow advarede der nede fra mod passiv Venten72 og trængte gentagende
paa for at faa Forholdsordrer, saa han kunde handle hurtigt i givet Til
fælde. Baron Blixens Impulsivitet havde imidlertid her ganske forladt
ham: Saa ønskeligt det end kunde være, straks efter at Udvalgene havde
afgivet Betænkning, at fremsætte en konciliatorisk Erklæring om den dan
ske Regerings Hensigter, saa han sig dog ude af Stand til at instruere
Biilow, saalænge Udvalgenes Overvejelser ikke var kendte, idet en almin
delig holdt Erklæring let kunde opfattes som mere vidtrækkende, end
Regeringens Mening var. Senere udtales lidt mere positivt, at Protest
maatte nedlægges, hvis Betænkningen beskæftiger sig med Forfatnings
forholdene i Landsdele, der ikke hørte til Det Tyske Forbund.73 Det er i
og for sig et forstaaeligt Standpunkt, men man mærker, at det nære
Sammenspil mellem Forbundsgesandten og Udenrigsministeriet er
hørt op.
Da Udvalgsbetænkningen endelig fremkom, førte Ministrene kun For
retningerne videre; det blev andres Sag at tage Stilling til den.
Det vat Blixen Fineckes udenrigsministerielle Gerninger.
De Stik, han overhovedet tog hjem, blev vundne af ham som Minister
for Slesvig ad interim.
Her tonede Baron Blixen straks Flag ved at udnævne Departements
chef Regenburg til Direktør i Ministeriet; han stod som Bæreren af den
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Sprogordning og det Forvaltningssystem i Slesvig, der var et Modsigel
sens Tegn her hjemme og en Skive for Udlandets Angreb. Og Blixen
Finecke gik bestemt ind for dette Styre, da han i Statsraadet den 25. Januar
overfor Prins Christians Betænkeligheder „udviklede, hvorledes der havde
været al Anledning til for Slesvigs Vedkommende at give de Regler, der
nu gjælde“. Som Stemningen var, maatte alle indgribende Foranstaltninger
vente, til der var kommet „Ligevægt i Sindene“. Navnlig i Øjeblikket
vilde „ethvert Skridt . . . der saa ud som en Tilbagegang blive opfattet
som en Svaghed“.74
Det N&r sagt inden fire Vægge, men Dagen efter rejste Ministeren for
Slesvig til Flensborg, hvor de slesvigske Provinsialstænder lige var traadt
sammen, og hans Indgriben dér ovre var afgjort beregnet paa en større
Offentlighed. Dér var han i sit Es; dér optraadte han som Naadigherren
og imponerede ganske Tyskerne; den Form forstod de, den Mand lod sig
efter deres Skøn ikke noget byde. Det danske Mindretal var ellevildt og
fandt, at han havde „gjort sine Sager mesterligt i Faveur af den danske
Sag“, havde „skjænket Slesvig-Holstenerne reen Vin i Kanden“ og lært
dem Høflighed overfor Danskerne i Stændersalen. 75 Selv fortalte han, at
han havde gjort det indlysende for Tyskerne, „at det var i Slesvigs Inter
esse at følge Regeringen og ikke at støtte sig til Holsten og Tyskland“;
Ministrene vilde saa komme deres rimelige materielle Krav imøde.76
Ydermere tog Baron Blixen ud i Angel, hørte paa Skoleundervisningen
i Munkbrarup, Husby og Sottrup og kom tilbage med „den Overbeviisning, at Skolevæsenet i de nævnte Sogne staaer høiere end noget andet
Sted, det være sig i Danmark eller i de til det tydske Forbund henhørende
Lande, hvor jeg har havt Ledighed til at gjøre mig bekjendt med de til
svarende Forhold, ikke blot Færdighed i Dansk, men ogsaa Kundskaber
i Tydsk, der kan maale sig med hvad der præsteres i Almueskoler i reent
tydske Lande saasom Preussen Thüringen og Hannover“.77 - Hvor kunde
Baron Blixen vide Besked om alt dette? Jo, „som oplært i et tydsk Gym
nasium og uddannet paa en tydsk Høiskole“ turde han have en Mening
om, hvordan Forholdene var - i tyske Folkeskoler. Ogsaa en Verdens
mand kan være naiv.
Men i de rigtig ejder-danske Kredse blev Blixen Finecke nu en stor
Mand. Lauritz Skau mente for Resten,78 at det var Regenburg, der havde
„Magt over ham“; det var i hvert Fald Regenburgs Røst, han havde talt
med.
Medaljer har dog altid en Bagside. Vi har set, hvorledes Statholder-
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planen havde rejst Spørgsmaalet om Slesvig i Tyskernes Bevidsthed. Gehejmelegationsraad Vedel har senere79 hævdet, at Blixen Fineckes Op
træden i Flensborg „tildrog sig en Opmærksomhed i Europa som var os
yderst skadelig“, herfra stammede „den offentlige Mening, som i Diplomatien i det mindste til en vis Grad existerer mod vor Bestyrelse af Sles
vig, og det Tryk som i de sidste 2 Aar uafbrudt, navnlig af England har
været øvet paa os med Hensyn til Slesvig.“
Men hvad Laurbær Blixen Finecke end her personlig havde vundet,
saa gik det paa Hæld med Ministeriet. Kong Frederik var blevet klar over
den Folkebevægelse, Fenger ved Aarets Slutning havde skrevet til Mon
rad om, og saa dens Udslag som „Beviser paa dalende Popularitet. Følel
sen heraf havde oftere i temmelig høj Grad bragt ham ud af Ligevægt,
saa at han ikke alene har nydt mere Spiritus end tilraadeligt, men ogsaa
havt jævnlige smaa Anfald af Syner og andre Tegn paa forbigaaende
Aandsforvirring“.80 Paa den Maade havde det ikke kunnet blive ved, men
Krisen kom pludselig og mere tilfældigt ved Rotwitts Død den 8. Februar
1860. Virkningen var overvældende. De andre Ministre indgav straks
Begæring om Demission. „Flere Bønder græd“, da det blev bekendt paa
Rigsdagen.81
Straks skal Kong Frederik ikke have været utilbøjelig til at lade Mini
strene fortsætte,82 men nærmere Overvejelse fik ham til at sende Bud
efter Madvig. Hans Bestræbelser i de foregaaende Uger havde stilet mod
at samle Oppositionen til Angreb paa Ministeriet Rotwitt; nu prøvede han
at faa en Forstaaelse i Stand mellem Bluhme og Hall;83 det mislykkedes
og maatte mislykkes. Kongen spurgte derpaa P. G. Bang om Raad. Hans
Forslag var et konservativt Ministerium;84 det var umuligt. Saa kom Blixen
Fineckes Chance. Kongen opfordrede ham til paa sine Vegne at træde i
Forbindelse med Hall og Monrad.85 Paget beretter, at Baron Blixen under
Madvigs Forsøg gennem en Mellemmand i Stockholm havde bedt Grev
Manderstrom om at instruere Grev Wachtmeister til at virke for hans In
teresser, men den svenske Udenrigsminister overlod Afgørelsen til Sende
manden i København, og Wachtmeister forholdt sig passiv.86 Nu tilveje
bragte Alfred Hage personlig Kontakt mellem Baron Blixen og Geheimeraad Hall.87 En vis Sympati var der mellem de to Mænd, men Hall kunde
ikke mere tænke sig at overlade Baronen Ministeriet for Slesvig,88 og han
forlangte ydermere direkte Henvendelse fra Kongen, inden han begyndte
paa at danne Regering.89 Og saa telegraferede Blixen Finecke til Monrad
i Paris.90 Han kom, men vilde slet ikke have den afgaaede Udenrigsmini-
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ster med i sit Kabinet, tilbød ham Hofmarskallatet eller Gesandtskabet i
Bryssel. Blixen Finecke blev rasende og sagde ude i Byen, at Monrad var
gal.91 Det endte dog saaledes, at det blev Hall, der dannede Regering.
Ved Nytaarstaflet 1860 havde Blixen Finecke ønsket at drikke et Glas
med Hall; han sendte en Lakaj hen til ham, der samtidig overbragte et
Kort, hvorpaa han havde skrevet: Om 100 Aar saa er alting glemt. Hall
stregede Nullerne over og sendte Kortet tilbage.92 Bare nogle Uger senere
var det hele forbi - Diplomaterne aandede op. Otto Piessen meddelte fra
Petersborg Hall sit Jammersminde og tilføjede: Votre Excellence . . . ne
doutera done pas combien je me felicite de voir retablir d’ancieux rap
ports de confiance et de bienveillance ...931 disse Kredse efterlod Blixen
Fineckes Administration selvsagt et Indtryk af hensynsløs Impulsivitet.
Men mellem de fremmede Gesandter var der samtidig vokset en Følelse
af Mistro op. Wachtmeister skrev om det ubehagelige ved ikke at kunne
tro paa, hvad Udenrigsministeren sagde; 94 Ungern-Sternberg skal af sam
me Grund være holdt op at forhandle med ham.95 Ogsaa i Hofkredse her
skede der - med Rette eller Urette - en Mistillid til hans Paalidelighed.96
Men den saglige Kritik tav heller ikke. Bülow skrev97 fra Frankfurt: ich
gestehe dass ich das Verbleiben des Hrn. v. Bl. in irgend einem Ministerio
schon nach den bisherigen Erfahrungen als ein grosses u schwer gut
zumachendes Unglück betrachtet habe - auf die Weise regiert man nicht.
Blixen Finecke var meget bitter i Foraaret 1860,98 men trøstede sig
med, at det nye Ministerium snart vilde falde.99 Det gik anderledes. Men
han gav ikke op; han vilde være en Cavour i Norden entweder auf der
einen oder auf der andern Seite.100 Han søgte at danne en Opposition
mod Hall og kom derved i besynderligt og vekslende Selskab, 1861 saa
ledes med N. F. S. Grundtvig og Flor i Dannevirke-Foreningen. Hans
Politik maatte følgelig være det modsatte af den officielle; den 12. April
1862 fordømte han i Rigsraadet101 det Styre i Slesvig, han havde forsvaret
i Statsraadet den 25. Januar 1860. Hans Linje var stadig ikke let at følge.
Men han blev paa den Maade i de følgende Aar en evig Urostifter, der
virkede som en Bremse paa Hall, fordi Baron Blixen fandt Øre paa de
allerhøjeste Steder i Norden. Nogen virkelig Fare rummede denne Ge
skæftighed dog ikke. Gik man en Tak ned, vurderedes hans Visdom gan
ske anderledes. „Gid fanden ville ta alla dessa Probenreutrar i politiken“,
skrev Manderström 5. Juni 1862.102 Og det Renommé, Blixen Finecke
havde faaet som Minister, slap han aldrig af med. Paget skildrer ham
5. Juli 1860 som as unserupulous in the means he employs for returning
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to office, as he is in his assertions.103 Wachtmeister fortæller i Foraaret
1862, at Paget er instrueret om, at gøre alvorlige Forestillinger, hvis der
atter blev Tale om ham som Minister.104 Det var vistnok ganske overflø
digt, at Dronning Victoria i Anledning af hans forestaaende Besøg i
England lod sin Privatsekretær, General Grey advare Lord Russell mod
Baron Blixen som a very worthless fellow, hvis Forklaringer han ikke
skulde tro paa.105 Grev Henning Hamilton, der nu var Sverige-Norges
Sendemand i København, troede honom i stånd till hvilken galenskap som
helsts, hvis han kom till styret, men trøster sig lidt senere med, at han nu
år så galen, att sjelfvo Bønderne i Folke-Thinget gyckla med honom.106
Det er, som bekendt, fra sine egne, man skal have det. Blixen Finecke
havde ment, at borgerlige Diplomater aldrig fik Forbindelser. Det glip
pede aabenbart ogsaa for ham selv. Nogle bevarede han bl. a. med Bismarck - saa længe han kunde bruges. Men i Efteraaret 1866 hed det sig,
at Intimiteten var hørt op.107
Baade i Samtid og Eftertid er der fældet højst forskellige Domme om
Baron Blixen Finecke. Deres Tal skal ikke forøges her. Men paa de foregaaende Sider er det forsøgt at lade hans Gerninger dømme om den cen
trale Episode i hans politiske Levnedsløb.
NOTER
1 Omtalt i Brudstykke af Memoirer mellem Vedels Papirer I 7 (R. A.). 2 Kriegers Dagbøger II 79-80. 3 Scheele til Tscherning n-XI-1859 (Tschernings Ar
kiv); smign. foregaaende Brev fra Scheele til Tscherning (ib). 4 Dotézac’s Depe
che 5.XI.59 (Franske U. M. Arkiv p. Quai d’Orsay 1859-236). 5 Samstemmende
Beretninger i Depeche fra Dotézac 3. XII (Q. d’Orsay 1859-236), Wachtmeister
4. XII (Manderstroms Smlng. Sv. R. A.) og Paget 6. XII (Public Record OfficeForeign Office 22) aabenbart efter Blix. F’ Forklaring. 6 Blix. F. til Balthasar
Christensen Torsdag (1. XII) Morgen Kl. 8 (Balth. Chr. Arkiv). 7 Kriegers
Dgb. II 94. 7a samme. II 95. 8 Madvig: Ministeriet af 2den December betrag
tet fra Monarchiets Standpunkt S. 4 flg. - Krieger siger, at Madvig gaar om som
en brølende Løve (Dgbg. II in). 9 Dgbg. II 109. 1° M. P. Bruuns Dagbog
5. 17-18. 11 A. Hage til Monrad 12.1.1860 (Monrads Arkiv). 12 Fenger til Mon
rad 31.XII.1859 (Monrads Arkiv). 13 Wetterstedt - se hans Depeche 23.VI.1856
(Sv. R. A.). 14 Den svenske Gesandt, Admiral Virgins Depecher n.III og 22.XI.
1858 (Sv. R. A.), den franske Gesandt Dotézacs Depeche 30.XI.1858 (Q d’Orsay
1858 233), smign. Kriegers Dgbg. II 5. 84 og „Politik Preussens" II 5. 15 Zodiacus:
Parlamentariske Stjernebilleder 6-7. 16 Michaelsen: Fra min Samtid 8 flg., C. Carstensen i Illustreret Tid. 26.1.1873. 17 C. St. A. Bille i (Brickas) Dansk biografisk
Lexikon II 398. 18 Kriegers Dgbg. II 93. 19 Smign. Madvig anf. Sted S. 17 flg.
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I 27). 21 Kriegers Dgbg. II 89. 22 Ungern-Sternbergs Depeche 25.XI. 1859 (gi.
Stil - Afskrift i R. A.). 23 Breve af i„ 4. og 13.XII.1859 (Manderströms Smlngr.)
Sv. R. A. jfr. Kriegers Dgb. II 92. 24 Depeche 11.XII.1859 (Politik Preussens
II 53). 25 Bülow til Vedel 30.XI.1859 (Vedels Papirer - R. A.). 26 Artikel
6.XII.1859. 26a F. Eks.: Pjecen: Skandinavismen praktisk (1857) og Tale ved 7.
danske Landmandsforsamling (Sommeren 1859). 27 Den preussiske Gesandt Oriollas Depeche 31.III.1859 (Politik Preussens I 381. Smign. II1 S. 199-200 Note).
28 Dotézacs ovenanf. Depeche af 5.XI.1859. - Lignende Udtalelse refereres i Pagets
Depeche 6.XII.1859 (F. O. 97). 29 Artikler i begge Blade 2.I.1860. 30 Vedels
Fremstilling af Danmarks Udenrigspolitik 1858-64, utrykte Del (Vedels Papirer i
R. A.). 31 I hvert Fald vidste Agent Renck Besked om Sagen 7. December - Brev
til P. Hjort (P. Hjorts Papirer i R. A.). 32 Se saaledes: [Klenze] Die Anklage des
Aufruhr welche die Unterthanen des Königs... gegen einander erhoben haben
rechtlich und politisch geprüft (1859) S. 57, hvor der imidlertid argumenteres
for et Statholderskab over alle tre Hertugdømmer - Hall følte sig foranlediget til i
„Fædrelandet" at erklære, at Tanken om Prins Christians Udnævnelse „har været
aldeles fremmed for mig som Conseilspræsident, og den er ikke nogensinde med
noget eneste Ord bleven bragt paa Bane" i Ministeriet. - En Indsender havde
antydet noget saadant (Frdrlndt. 31.XII. 1859). 33 Dotézacs Depeche 9.XII.1859
(Q. d’Orsay 1859, 236). 34 Der var en Tradition om, at Rotwitt personlig omfat
tede Planen „med stor Kjærlighed" (111. Tid. 26.I.1873); det kan, saadan set, vel
nok forenes med Kriegers Paastand om, at hverken Rotwitt eller Indenrigsm.
Jessen fuldt forstod Sagens Rækkevidde (Dgbg. II 104). 35 Conseilspræsidiets
Resolutionsprotokol 1858-61 (R. A.). 36 Artikel 29.XII. 1859. 37 Geheimestatsraads-Protokollerne VI 1858-60 (R. A.). 38 „Dagbladet" 30.XII.1859. 39 UngernSternbergs telegrafiske Depeche 3.I.1860 (Afskrift i R. A.). 40 Offentliggjort i
„Berl. Tid." 2.I.1860, aftrykt i I. A. Hansen: Vor Forfatnings Historie III 615-16.
41 Afskrifter i Vedels Papirer IX (R. A.). 42 Ungern-Sternbergs Depeche 4.XII.
1859 (gi. Stil) - Afskrift i R. A. 43 Kriegers Dgb. II 100-01. 44 Artikler 13. og
22.XII.1859. 45 Den er ikke indført i U. M.’ Registratur. 46 Ungern-St. Depecher
6. og 10.XII.1859 (gi. Stil) - Afskrift i R. A. 47 Gortchakov til Ungern-St. 5.XII.
1859 (gi. Stil) - samme St., Piessens Depeche fra Petersborg 7.I.1860 (R. A.).
48 van Dockums Depeche fra London 4.I.1860 (R. A.). 49 Dirckinck-Holmfelds Depeche fra Paris 5.1.1860 (R. A.). 50 Bille-Brahes Depeche fra Wien
29.XII.1859 (ib.). 51 Brockdorffs Depeche fra Berlin 26.XII.1859 (ib.). 52 Bü
lows Depeche 28.XII. 1859, smign. Kriegers Dgbg. II 124-25. 53 Brev fra Wacht
meister til Manderström 1.I.1860 (Manderströms Smlngr. Sv. R. A.). - Depecher
fra Ungern-Sternberg 2.1.1860 og Paget 3.I.1860 (F. O. 22) - Blix F. har ogsaa
talt med Dotézac om Sagen (dennes Depeche 5.I.1860). 54 Russell til Paget n.I.
1860 (F. O. 22), Manderström til Wachtmeister 10.I.1860 (Sv. R. A.) - Baade
Paget og Wachtmeister henvendte sig ogsaa skriftligt til Blix. F. henholdsvis 2. og
4.I.1860; Blix. F. sendte dem ensartede Svar, hvori han bl. a. erklærede, at den
danske Regering vilde gøre alt for at hindre, at Spørgsmaalet om Arvefølgen kom
frem paa Kongressen (Afskrift af disse Breve vedlagt dansk Circulærdepeche
8.1.1860). Et afsluttende Brev fra Paget 3.I.1860 imellem U.-M.s Sager til Journal
A. Ltr. H. (1856-63 Holst. Forfatningssag IV)). 65 Forestillingen til Kongen af
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6.XIL1859 havde ogsaa regnet med, at Oprettelsen af et Statholderskab vilde
fjærne Misfornøjelsen i de tyske Hertugdømmer. - Det er vanskeligt i disse Aar
at dømme om den virkelige Stemning i Holsten; der var Hensyn at tage til Cen
suren. [Kieler] „Correspondenzblatf's København-Korrespondent stillede sig (Bla
det 10.XII.1859) alt andet end afvisende til Tanken om Statholderskabet. „Alto
naer Mercur" indtog en anden Holdning, men egentlig Redaktionskommentar sy
nes allevegne at mangle. Et Brev fra Agent Renck til Peder Hjort 11.L1860 viser
Synsmaaden indenfor borgerligt-konservative Helstatskredse. Der udtales her For
færdelse over Blixen Fineckes Brev til Prins Christian, und dass er Minister des
Auswärtigen bleiben darf, nachdem er die Grundlage der Monarchie selbst in
Zweifel gestellt und den Erbpretentionen der Augustenburger Tür und Thor
geöffnet hat. So hat das Ministerium dem zweiten Schleswigschen Krieg Bahn
gelassen. Alle Grundlagen der Monarchie sind durch dieses Actenstück unterminirt.
Die Thronfolgeordnung von 31. July 1853, das berühmte Werk Bluhmes, ist nicht
mehr unantastbar, natürlich eben so wenig mehr die Integrität der Dänischen Mo
narchie, und der Streit um Schleswig, der alte 500 jährige Streit wird und muss
abermals beginnen - abermals wird die Losung werden: Holstein bis zur Königsau
gegen Dänemark bis zur Eider, abermals wird Schleswig-Holstein welches Bluhme für ewig beseitigt glauben durfte, wieder aufstehen von den Todten! Und
mit Recht.... eine Intrigue existirt um ihm [Pr. Chr.] sein Thronrecht zu rauben.
An der Spitze derselben steht ein kühner Verwandter des Königlichen Hauses, ein
zweiter Korfitz Ulfeld---- Renck ser eine zweite Dubary [altsaa Grevinde Dan
ner] bag denne Plan og spørger: Werden wir finis Daniae erleben? (P. Hjorts
Papirer R. A.). 56 Kriegers Dgb. II 97, 113, 154. Vedels Memoirer (anf. Sted.).
57 G. St.-Rd. Pr. VI, 1858-60. 58 U. M. Registratur 8.I.1860 (R. A.). 59 Vedel
til Quaade 23.I.1861 (Quaades Arkiv, R. A.). 60 Vedels Memoirer (R. A.).
61 Samme. 62 van Dockum har i April 1860 nedskrevet en Redegørelse for hele
Episoden: „Fiorten Dages Ophold i Kiøbenhavn i Januar 1860”, der findes mel
lem hans Papirer i R. A., men paalidelig er den ikke. Han opfatter det saaledes, at
Blixen Finecke først efter hans Afslag paa Tilbudet om Marineministeriet har
taget Beslutning om hans Afskedigelse iøvrigt foranlediget ved nogle hidsige Ud
talelser af Prinsesse Louise om Baron Blixen til Torben Bille, der blev van Dockums Efterfølger i London. Sammenhængen er ikke indlysende, og van Dockum
var vitterlig, inden han afrejste fra London, klar over, at der var Ugler i Mosen
(se Brev fra ham til Vedel 7.1.1860 - Vedels Arkiv V). At Beslutningen om Af
skedigelse ikke kom som et Lyn fra klar Himmel fremgaar ogsaa indirekte af
Redegørelsen; van Dockum lader saaledes Prinsesse Louise under Samtalen med
Bille sige, at det ikke blev ham, der kom til London, idet van Dockum fortsatte
derovre; et Skifte har altsaa været paa Tale forinden. Der er ogsaa forskellige
Unøjagtigheder. 63 van Dockums Depeche n.I.1860 (R. A.). 64 Pagets Depeche
af 18.I.1860 (F. O. 22). - Han havde faaet et lignende Indtryk af Baron Blixens
Holdning under en tidligere Samtale (Depeche af 6.XII.1859 (ib.), og det samme
gjaldt Dotézac (hans tit citerede Depeche af 5.XI.1859)). 65 Falbes Depecher 21.,
24. og 28.I.1860 (R. A.). 66 van Dockums Depeche 6.II.1860 (ib.). 67 U. M. Sager
til Journ. A. Ltr. H. (1856-63) Holst. Forfatningssag IV. 68 Blix F. til van
Dockum 19.II.1860 (samme St. som foregaaende). 69 van Dockums Depeche
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25.11. 1860 (R. A.); smign. Vedels Memoirer. 70 Legationssekretær v. d. Maase til
Vedel 23.I.1860 (Vedels Papirer, R. A.). 71 Blixen F. til Piessen 26.I.1860 (R. A.).
72 Bülows Depecher 28.XII.1859 og 13.I.1860 (R. A.). 73 Blix. F. til Bülow
21.I. og 6.II.1860 (R. A.). 74 G. St. Rds Pr. VI 1858-60. 75 Brev fra Lauritz Skau
til H. N. Clausen 2.II.1860 (Clausens Papirer, R. A.). 76 Dotézac’s Depeche
3.II.1860 (Q. d’Orsay 1860 237). 77 Blixen Fineckes Beretning til H. M. K., offent
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KYRKOARKIVEN I FINLAND
AKTUELLA SPÖRSMÅL OM DERAS PLACERING
OCH KATALOGISERING

Av Yrjö Nurmio

I
Frågan om placeringen av kyrkoarkivens äldre delar i de offentliga arki
ven har i Finland säkerligen varit en av de mest segslitna på arkivväsen
dets område. Medan kyrkoarkiven i de andra nordiska länderna redan
några årtionden i allmänhet befunnit sig i landsarkiven, har man i Fin
land först under de senaste åren kommit därhän, att församlingarna, låt
vara tillsvidare blott i ringa utsträckning, begynt leverera dessa arkivalier
till landsarkiven. Saken har dock varit föremål för behandling redan i
slutet av 1880-talet.
Vid nämnda tidpunkt hade man inom arkivvården i Finland nått ett
resultat, som i många avseenden förbättrade vårt arkivväsens möjlig
heter att vårda det bevarade arkivmaterialet. Vårt riksarkivs (dåv. stats
arkivs) nuvarande byggnad höll nämligen då på att fullbordas. I dessa nya
arkivutrymmen ville dåvarande statsarkivarien R. Hausen placera också
kyrkoarkivens äldre bestånd. Föregående år hade en administrativ för
ordning bestämt, att de äldre delarna av domsagornas arkiv skulle över
flyttas till statsarkivet. Då kyrkoarkiven utgjorde en annan viktig grupp
av våra lokala arkiv, var det naturligt, att också skyddet av dem togs
upp på dagordningen.
I den framställning, som Hausen år 1889 lämnade in till landets sty
relse, förklarade han, att han själv kunnat konstatera, huru kyrkoarkivens
förvaringsplatser ofta voro bristfälliga och i huru hög grad detta arkiv
material under tidernas lopp gått förlorat. De äldre arkivalierna förvara
des för det mesta antingen i fuktiga sakristior eller i prästgårdarna, i
vilka sistnämnda de i bästa fall befunno sig i något boningsrum, men
oftast på vindarna. Ur församlingarnas synpunkt kunde enligt Hausen
icke något hinder föreligga för att dessa handlingar flyttades till en
annan plats, då församlingsborna icke överhuvud behövde dem och då
därtill prästerna icke mera kunde läsa den gamla handstilen. Men när
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Hausen gjorde sitt förslag, visste han mycket väl, att ett avgörande i frå
gan icke lätt kunde fås till stånd. Då kyrkoarkiven voro församlingarnas
egendom, kunde regeringen enligt hans mening icke utan vidare förordna
om deras leverans, utan borde överflyttningarna ske antingen med veder
börande församlings begivande eller på grundvalen av ett ständerbeslut.
Hausen önskade lämna till sakkännares avgörande, vilketdera förfarings
sättet som borde komma till användning. Men en viktig åtgärd ville han
genast se förverkligad. Han anhöll nämligen om att senaten ville för
ständiga domkapitlen att sörja för att före utgången av år 1889 över
handlingarna i kyrkoarkiven skulle uppgöras förteckningar i två exemp
lar. Av dessa skulle det ena insändas till statsarkivet, det andra skulle
stanna i vederbörande kyrkoarkiv. Sitt förslag motiverade Hausen bl. a.
med att i Sverige ett kungligt cirkulär år 1883 hade förordnat om en
liknande åtgärd.
Denna framställning fick emellertid ännu icke kyrkoarkiven att röra på
sig. Då domkapitlen i sina utlåtanden motsatte sig företaget, blev detta
helt och hållet orealiserat. Åbo domkapitel anmärkte därjämte genom
ärkebiskop Torsten Renvall, att vid biskopsvisitationerna i stiftet obser
verats, att kyrkoarkiven ägnats en särskild omvårdnad och att ingen anled
ning fanns att frukta för de löpte risk att skadas. I Kuopio domkapitels
utlåtande konstaterade biskop, sedermera ärkebiskop Gustaf Johansson,
att arkivmaterialet i kyrkoarkiven var församlingarnas egendom, som
församlingarna själva i främsta rummet behövde. Domkapitlet motsatte
sig visserligen ej en överflyttning, men det framkom med ett mycket
egenartat förslag till frågans lösning. Statsarkivariens framställning skulle
kunna bifallas, om han levererade till kyrkoarkiven en bestyrkt kopia
av alla de handlingar, som flyttades från kyrkoarkivet till statsarkivet. I
praktiken betydde likväl detta förslag en negativ inställning till saken,
ty anskaffandet av kopior hade under denna tid, då man ännu icke hade
möjligheter att använda sig av fotostatering eller mikrofilmning, krävt så
stora arbetskrafter, att statsarkivet naturligtvis ej förfogade över dem.
Om också Hausens ovanskildrade förslag ej ledde till resultat, var
frågan likväl så brännande, att den icke länge kunde förbli obeaktad. År
1893 publicerade pastor Ad. Neovius en skrift „Kyrkornas i Borgå stift
inventariepersedlar, bibliotek och arkiv“, som innehöll uppgifter om de
talrika eldsvådor, vilka under olika tider drabbat kyrkor och prästgårdar
inom Borgå stifts förra och dåvarande område. Neovius visade, att många
kyrkoarkiv antingen delvis eller helt och hållet förstörts vid dessa elds-
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olyckor. Hans uppgifter kommo att uppmärksammas också offentligt, ty
i de petitioner, som år 1897 inlämnades till lantdagen om att förvaringen
av kyrkoarkiven borde tryggas, lämnades detaljerade notiser om dessa
arkivs förstörelser just på basen av Neovius’ arbete. Det utskott, som vid
lantdagen behandlade ärendet, införskaffade bl. a. ett utlåtande av Fin
ska Historiska Samfundet. I detta kom samfundet att samtidigt uttala
ursprungsorden för Finlands landsarkivorganisation, då det föreslog in
rättandet av landsarkiv, till vilka skulle sammanföras kyrkornas, dom
kapitlens, länsstyrelsernas och andra lokala myndigheters äldre handlin
gar. Ifrågavarande petitioner ledde till slut därhän, att senaten ännu sam
ma år tillsatte en delegation under ordförandeskap av prof. E. G. Palmén
för att studera frågor, som stodo i samband med de lokala arkivens vård
och förvaring, samt att om dem utarbeta ett förslag.
Delegationens år 1899 färdiga betänkande, som utkom i tryck, är märk
ligt särskilt därigenom, att där samlats rätt detaljerade uppgifter om de
serier av arkivalier, som ingå i landets kyrkoarkiv. Hausens ovan omtalade
förslag om katalogisering av kyrkoarkiven hade sålunda på visst sätt för
verkligats, om man också måste säga, att de knappa notiserna i betänkan
det icke alltid ens närmelsevis äro fullständiga och riktiga. Man hade dock
för första gången till sitt förfogande en anspråkslös helhetsbild av våra
kyrkoarkivs värdefulla bestånd.
Delegationen hade i motsats till Hausen intagit den ståndpunkten, att
regeringen fritt kunde bestämma, huru och var vissa serier av arkivalier i
kyrkoarkiven förvaras. Sådana voro kommunionböckerna, längderna över
födda, vigda och döda samt andra personlängder, som prästerskapet i kyr
kolagen förständigats att föra och som utgjorde ett befolkningsregister.
Däremot var delegationen villig att erkänna, att församlingarnas ägo
handlingar samt sockenstämmornas och kyrkorådets protokoll voro för
samlingarnas egendom. Den uttalade blott önskemålet, att även dessa på
samma sätt som de hundra år äldre delarna av ovannämnda personlängder
skulle överföras till de offentliga centralarkiven.
Om delegationens betänkande avgåvos utlåtanden av domkapitlen, som
betonade församlingarnas eller kyrkans äganderätt till kyrkoarkiven, och
av universitetets juridiska fakultet, som anslöt sig till dem. Då de kyrk
liga myndigheterna även nu i allmänhet motsatte sig en överflyttning av
kyrkoarkiven, ledde delegationens förslag icke till resultat.
Frågan om kyrkoarkivens placering i de offentliga centralarkiven har
därefter behandlats under nästan varje följande årtionde i olika kommit-
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téer eller kyrkliga instanser. Förslag ha gjorts och utlåtanden ha avgivits
av senatens år 1908 tillsatta arkivkommitté, Finska Historiska Samfun
dets på uppmaning av undervisningsministeriet år 1919 tillsatta utskott
för utredning av landsarkivfrågan, biskopsmötena av åren 1922 och 1924
samt kyrkomötet av år 1923. Men resultat nåddes ej heller då. I slutet
av 1920-talet föreslog en under ordförandeskap av riksarkivarien Kaarlo
Blomstedt verksam arkivdelegation, som arbetade för en nyorganisation
av vårt arkivväsende, för undervisningsministeriet, att ett tillägg skulle
göras i kyrkolagen, enligt vilket särskilt kunde stadgas, att arkivalier i
kyrkoarkiven, äldre än 100 år, skulle deponeras i ett offentligt arkiv.
Därefter hade statsmakten kunnat förordna, att överflyttning skulle äga
rum. 1928 års kyrkomöte behandlade ärendet och lät kyrkolagutskottet
utarbeta ett förslag, som togs upp vid kyrkomötet år 1933.
De yttre förutsättningarna för överflyttningen voro nu synnerligen
goda, ty under de föregående åren hade i riket grundats fyra landsarkiv.
Sådana funnos i Tavastehus, Abo, Vasa och Uleåborg; Viborgs landsarkiv
höll på att bli färdigt. Kyrkomötet godkände likväl ej den lösning, som
föreslagits av arkivdelegationen och understötts av kyrkolagkommittén
och som kunnat leda till en obligatorisk flyttning av kyrkoarkiven, utan
beslöt, att de delar av arkivet, som voro äldre än 120 år, kunde deponeras
i landsarkiven med vederbörande församlings samtycke. Sedan riksdagen
godkänt denna förändring, fick den laga kraft.
Om församlingarna hade använt sig av sin rätt att deponera sina äldsta
arkivalier och sänt dem till landsarkiven, hade hela frågan genom denna
lagändring fått sin lösning. Men de väntade överflyttningarna ägde ej
rum. På många håll skredo församlingarna till att bygga brandsäkra
arkivrum och intogo samtidigt ståndpunkten, att kyrkoarkiven i sin helhet
alltjämt borde förvaras i församlingarna.
Under de senaste krigen kom dock Vasa landsarkiv att av förhållande
nas tvång funktionera som förvaringsplats för några tiotal kyrkoarkiv. I
början av vinterkriget 1939-1940 evakuerades nämligen en stor del av
församlingsarkiven i Karelen till detta landsarkiv, och då var det icke
fråga om de gränser, som kyrkolagen förutsatte, utan också de yngre
kyrkoböckerna i arkiven voro i behov av skydd. Landsarkivet hade dessa
arkiv i sin vård under krigets fortsättning 1941-1944 och även därefter
ända till år 1949, då det yngsta materialet flyttades till det centralarkiv
för de upplösta församlingarna, som grundats i St. Michel. Den övriga
delen stannade i Vasa landsarkiv till år 1953, då också den överfördes
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till St. Michel. Under den tid, som Vasa landsarkiv tjänstgjorde som cent
ralarkiv för de karelska församlingarnas arkiv, utfärdade det ur dessa
handlingar inalles c. 12.000 intyg eller utredningar och beredde i sin
forskarsal åt talrika forskare tillfälle att utnyttja dessa handlingar.
Frågan om kyrkoarkiven har i början av detta decennium på nytt blifvit
föremål för särskild uppmärksamhet. Då klagomål över att användningen
av detta värdefulla källmaterial mötte stora svårigheter fortfarande upp
repades, skred riksarkivet till underhandlingar med landets samtliga bis
kopar för att få detta missförhållande avhjälpt. Ärendet togs upp vid
biskopsmötet i december 1951 på basen av ett initiativ, som tagits av
domkapitlet i Uleåborg. Där hänvisades till den rätt kyrkolagen gav
församlingarna att i ett offentligt arkiv deponera sina äldre handlingar
och påpekades, att dittills många församlingar icke använt sig av denna
rätt. Så hade icke ens de församlingar gjort, som ännu icke ägde ett lagen
ligt brandsäkert arkivrum. Då kyrkoarkivens säkerhet på grund därav syn
tes äventyras och då därtill utrymmet i arkiven tycktes bli trångt, före
slog domkapitlet, att biskopsmötet skulle skrida till åtgärder för att av
hjälpa missförhållandet.
Förrän ärendet dryftades av biskopsmötet, bereddes riksarkivet till
fälle att avge sitt utlåtande. I detta underströks särskilt, att under nuva
rande förhållanden det dyrbara källmaterial, som kyrkoarkiven innehöllo,
ofta blev oanvänt av forskningen och att många arbetsuppgifter av kultur
historisk, kyrkohistorisk och släkthistorisk art på grund av de svårigheter,
som mötte, helt enkelt blevo outförda. Samtidigt påpekades, att bland
kyrkoarkivens äldre arkivalier funnos sådana, som oundgängligen voro i
behov av konserveringsåtgärder för att icke helt falla sönder. Placerade
i landsarkiven skulle dessa arkiv vara lätt tillgängliga för forskare, bli
försedda med sakkunnigt uppgjorda kataloger och register samt vid behov,
då medel därtill förefunnos, försättas i ett bättre yttre skick. Efter diskus
sion beslöt biskopsmötet vända sig till domkapitlen med en anhållan, att
dessa i mån av möjligheter skulle skrida till åtgärder att råda bot på det
missförhållande, som påtalats i Uleåborgs domkapitels förslag. Samtidigt
föreslog biskopsmötet, att den av kyrkolagen medgivna förflyttningen av
kyrkoarkivens äldre delar skulle bli föremål för behandling vid de när
mast instundande stiftsmötena.
Av synnerligen stor betydelse var, att ett så viktigt och inflytelserikt
kyrkligt organ som biskopsmötet funnit, att ett missförhållande rådde i
fråga om kyrkoarkivens förvaring och bett domkapitlen skrida till åt-

Kyrkoarkiven t Pinland

287

gärder att avhjälpa detta. Kyrkans högsta ledning hade sålunda numera
officiellt kungjort sin positiva inställning till denna fråga.
Enligt biskopsmötets beslut skulle domkapitlen taga upp saken till be
handling vid de för präster och lekmän gemensamma stiftsmöten, som nu
för första gången sammanträdde. Dessa höllos också i de olika stiften
under år 1953, och vid många av dem dryftades frågan om kyrkoarkiven.
Stiftsmötet i Uleåborg ställde sig särskilt sympatiskt till planerna, som
avsågo kyrkoarkivens överflyttning till landsarkivet i Uleåborg.
Viktigast är emellertid, att biskopsmötets ståndpunkt i arkivfrågan
redan lett till resultat. Församlingarna i vårt land ha nämligen nu begynt
överföra sina kyrkoarkivs äldre delar till landsarkiven. Inom Uleåborgs
stift ha hittills inalles 30 församlingar deponerat sina äldsta arkivalier,
bland dem kommunionböckerna samt längderna över födda, vigda och
döda, i landsarkivet i Uleåborg. Om de kyrkoarkiv medtagas, som över
förts till andra landsarkiv, stiger antalet till inemot 70, vilket tal utgör
cirka 15 % av alla de kyrkoarkiv, som innehålla deponerbart arkivmaterial.
Men i landsarkivets för Savolax-Karelen byggnad, som nyligen blivit
färdig, förvaras en betydande mängd andra kyrkoarkiv. Här har nämligen
placerats det tidigare nämnda centralarkivet för de församlingar, som ver
kat i Karelen på det avträdda området och sedermera indragits. Tillsvidare
är detta arkiv en inrättning, som upprätthålles av kyrkan, men kyrko
styrelsen har redan föreslagit, att det i sin helhet skulle överlåtas i lands
arkivets vård. När denna nyorganisation genomförts, stiger antalet av de
kyrkoarkiv, vilkas skötsel anförtrotts våra landsarkiv, betydligt.
Frågan om en ändamålsenligare förvaring av kyrkoarkivens äldre delar
har sålunda dryftats i vårt land redan nära nog sju årtionden. I dess nu
varande skede är märkligast det, att uppfattningen om nödvändigheten
av en positiv lösning mognat inom kyrkans egen krets. Denna företeelse
är ägnad att väcka förhoppningar om, att i närmaste framtid nya praktiska
resultat i önskad riktning stå att vinna.

II
Ehuru församlingarna i Finland med avseende å kyrkoarkivens förva
ring förut önskat gå sin egen väg, ha kyrkan och arkivväsendet i fråga om
kyrkoarkivens ordnande redan en längre tid haft ett gott samarbete. När
år 1939 en kommitté tillsattes för att utarbeta en instruktion för kyrko
arkiven, deltog sålunda i arbetet även en representant för arkivmyndig-
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heterna. Denna kommitté hade, då den uppgjorde ett ordningsschema,
som modell Sveriges år 1931 fastställda och där ännu i praktiken gäl
lande motsvarande schema, och arkivets indelning i serier följer i all
mänhet detta mönster. Många kyrkoherdar i Finland ordnade sitt arkiv
efter denna nya instruktion, men i flera kyrkoarkiv voro handlingarna
fortfarande uppställda efter något äldre, ofta alldeles självgjort system.
Den instruktion, som på detta sätt fåtts till stånd, tillfredsställde emel
lertid ej länge alla kyrkliga myndigheter. Under 1940-talet hade riks
arkivet utfärdat nya anvisningar för ordnandet av de kommunala arkiven
och för statens ämbetsarkiv. Med hänvisning till dessa anvisningar före
slog domkapitlet i Kuopio för biskopsmötet, att de för kyrkoarkiven utar
betade instruktionerna skulle justeras och bringas i överensstämmelse med
riksarkivets anvisningar. Biskopsmötet tillsatte i slutet av år 1950 en kom
mitté att undersöka frågan. Förutom kyrkliga myndigheter inträdde riksarkivarien i kommittén.
Kommittén konstaterade i början av sitt arbete, att, sedan de före
gående instruktionerna färdigställts, vissa förändringar inom den kyrk
liga förvaltningen hade skapat ett arkivmaterial av nytt slag, vilket borde
observeras i den nya ordningsplanen. De behövliga förändringarna hade
visserligen kunnat göras i det gamla schemat, men på detta sätt hade man
ej nått fram till den överensstämmelse med anvisningarna för de statliga
och kommunala myndigheterna, som man på kyrkligt håll önskade. I
kommittén vaknade även tvivel om den gamla planens användbarhet i
allmänhet och dess lämplighet som mönster i framtiden vid ordnandet
av det arkivmaterial, som uppstått i samband med församlingslivets nya
verksamhetsformer.
I det gamla ordningsschemat hade handlingarna rörande befolkningsbokföringen ställts främst så, att kommunionböckerna utgjorde serien A,
längderna över in- och utflyttade serien B, längderna över födda och
döpta serien C o. s. v. Schemats senare del, som omfattade handlingar
ordnade efter innehållet (t. ex. handlingar angående den kyrkliga fattig
vården och diakonin, röstlängder och valhandlingar) gick fram ända till
bokstaven V. Hela kyrkoarkivet med alla dess arkivalier från olikartade
organ och kommittéer hade sålunda prässats in i en helhet, vars ram synes
vara alltför trång. I anvisningarna för statens ämbetsarkiv och de kommu
nala arkiven sker åter handlingarnas gruppering inom större och mindre
arkivenheter enbart efter handlingarnas formella art. Sålunda bilda diarierna huvudserien A, förteckningarna B, protokollen C, koncepten och
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liggarna D, ankomna handlingar E, skriftväxling (som alternativ serie) F
och räkenskaperna G.
Vid jämförelse mellan ordningsprinciperna i dessa olika schema fann
kommittén, att planen för kyrkoarkivens ordnande borde nästan helt och
hållet omarbetas1. Saken förbereddes både i riksarkivet och i landsarkiven,
och för kommitténs räkning utarbetades ett utkast till ordningsplan och
instruktion. På basen av detta projekt uppgjorde kommittén sitt slutliga
förslag, som biskopsmötet i slutet av senaste år godkände till användning
i Finlands församlingar.
I den nya ordningsplanen indelas kyrkoarkivet i fem olika avdelningar,
som var och en har en latinsk siffra som signum. Till den första avdel
ningen höra alla handlingar, som ansluta sig till befolkningsregistret eller
med andra ord kyrkans huvudböcker, längderna över in- och utflyttade,
längderna över födda, vigda och döda m. fl. förteckningar. I denna avdel
ning ingå alla anmälningar till befolkningsregistret. Ehuru vi i Finland
överhuvud sträva till att med samma stora bokstav i alla ordningsschema
beteckna samme huvudserie, har i denna avdelning av praktiska skäl undan
tag gjorts. Sålunda ha ovannämnda olika böcker och längder fått som sina
signa bokstäverna A-H och anmälningarna till befolkningsregistret bok
staven J. Denna avdelning har i stort sett förblivit sådan den var i det
förra schemat. Den andra avdelningen utgöres av ämbetsarkivet, som om
fattar handlingarna rörande kyrkoherdeämbetets verksamhet och försam
lingens allmänna förvaltning. Schemat har uppgjorts med anvisningarna
för statens ämbetsverk som mönster. Som tredje avdelning följer ekonomiearkivet. Då den praktiska skötseln av församlingarnas ekonomiska
angelägenheter övergått till kyrkoförvaltningsnämnderna och mängden av
handlingar, som gälla församlingarnas ekonomi, avsevärt vuxit, har det
varit av behovet påkallat att handlingarna, som röra ekonomin, i arkivet
bilda en egen avdelning. Föreningen för stadsförsamlingarnas ekonomer
hade fäst uppmärksamheten på denna fråga och hos kyrkostyrelsen hem
ställt om att en sådan ändring skulle göras i instruktionen för kyrkoarkiven,
att de handlingar rörande församlingens ekonomi, som dennas drätsel
kontor eller kyrkokontoret fortfarande behövde, finge arkiveras genom
kyrkoförvaltningsnämndens försorg, avskilda från församlingens övriga
arkiv. Kommitténs ståndpunkt var likväl den, att också handlingarna i
ekonomiearkivet i alla församlingar böra förvaras i samband med det
övriga kyrkoarkivet. I de församlingar, som ej äga en särskild expedition
för kassaärenden eller ett kyrkokontor, skola i kyrkoförvaltningsnämndens

290

Kyrkoarkiven i Finland

vård få stanna blott de handlingar i löpande ärenden, som nödvändigtvis
behövas. Om åter ett särskilt drätselkontor eller ett kyrkokontor finnes
och i samband med dem inrättats ett vederbörligt arkivrum, skall ett sådant
yngre arkivmaterial, som gäller församlingens ekonomi och som successivt
behöves, kunna arkiveras där genom kyrkoförvaltningsnämndens försorg.
Också dessa handlingar äro avsedda att förtecknas så, att de omedelbart
ansluta sig till motsvarande serier för ekonomieavdelningen i själva kyrko
arkivet. Ett sådant arkivmaterial, som ej mera behöves i kontoren, skall
överföras till kyrkoarkivet. Ordningsschemat för ekonomiearkivet överens
stämmer med det för ämbetsarkiven, blott med den avvikelsen, att räken
skapshandlingarna där givetvis utgöra den mest betydande huvudserien.
Dessutom finnas i avdelningen huvudserierna „ägohandlingar och kon
trakt“ samt „kartor, plankartor och ritningar“.
Den fjärde avdelningen utgöres av arkiven för församlingarnas kommit
téer. Planen för den följer ordningsschemat för de kommunala arkiven,
enligt vilket varje arkivmaterial, som uppstått genom ett kommunalt organs
och en nämnds verksamhet, bildar en egen arkivalisk enhet. Motsvarande
organ äro i församlingarna diakonikommittén, söndagsskolekommittén,
kommittén för ungdomsarbetet o. s. v. Antalet underavdelningar i schemat
kan utökas efter behov och de ordnas för sin del efter handlingarnas
innehåll antingen på samma sätt som ämbetsarkivet eller ekonomiearkivet.
Den femte och sista avdelningen bär rubriken övriga handlingar och sam
lingar och har medtagits i schemat för den eventualiteten, att arkivet skulle
innehålla handlingar, som icke passa in i någon av de andra avdelnin
garna, såsom historiska anteckningar, enskilda brevsamlingar m. m.
Men denna plan för ordnandet kan dock ej genast tagas i bruk i alla
församlingar i Finland. Då flera kyrkoarkiv nyligen uppordnats enligt
1939 års arkivkommittés förslag, hade det varit obilligt att av dessa
församlingar fordra, att de efter en så kort tid skulle förnya sitt arkivordningsarbete. Kommittén föreslog också, att i dessa fall arkiven finge,
om så önskades, förbliva i sitt färdiga skick. Det gamla schemat borde
likväl enligt kommitténs mening kompletteras så, att det material av helt
nytt slag, som uppstått efter det schemat fastställts, skulle få sin placering
efter det nya systemet. I den instruktion för kyrkoarkiven, som godkändes
i samband med ordningsschemat, infördes också sådan bestämmelse. En
full enhetlighet kan således icke ännu nås vid ordnandet av kyrkoarkiven,
men avsikten är att i framtiden i mån av möjlighet sträva till detta mål.
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För landsarkiven, vilka, såsom det är att hoppas, i en nära framtid få
övertaga allt flere kyrkoarkiv, är det nya schemat välkommet, särskilt
därför att det följer samma principer, som i dessa inrättningar tillämpas
vid ordnandet av övriga arkiv.

NOTE
1 Också i Sverige har frågan om användbarheten av det där gällande ordningsschemat för kyrkoarkiven framkallat diskussion. Jmfr. Bertil Boéthius, Arkiv
schema och proveniensprincip. (Arkivvetenskapliga studier, andra samlingen, Upp
sala 1954.)

GEJSTLIGE ARKIVER PA SJÆLLAND OG
LOLLAND-FALSTER FØR 1647
Af Gunnar Olsen

For mange, måske størsteparten af de ældre arkiver, gælder det, at hvad
der er bevaret, kun er en del - ofte kun en ringe del - af det, som
oprindelig har hørt til arkivet. I reglen er det de ældste dele af arkivet,
der er gået tabt; og man har derfor grund til at antage, at det netop er
det, der havde den største kildeværdi. Undertiden giver bevarede registra
turer og fortegnelser et overblik over det - eller dele af det - der er gået
tabt, men mange gange mangler direkte oplysninger desangående. Det vil
imidlertid som regel være af en vis værdi at kunne konstatere omfanget
og arten af et arkivs tabte bestanddele, navnlig i tilfælde hvor de tabte
arkivalier har været kilder til oplysninger i de bevarede.
I det følgende skal gøres et forsøg i denne retning. Det skal gå ud på
at undersøge, hvad der har foreligget, eventuelt kan have foreligget i de
lokale sjællandske og lolland-falsterske gejstlige arkiver i tiden før 1647,
idet der dog er set bort fra købstæderne.
Navnlig for Sjællands vedkommende vil et sådant forsøg være af
betydning, fordi hovedkilden til stiftets gejstlige historie, det sjællandske
bispearkiv, gik sågodtsom fuldstændigt til grunde ved Københavns Brand
1728. Undersøgelsen skal dog ikke være et forsøg på at konstatere det
tabte bispearkivs indhold; dette såvel som stiftøvrighedsarkivet er holdt
udenfor; dens omfang er begrænset til det, der nu rummes i provste- og
sognekaldsarkiverne, men som for den tid det drejede sig om, var spredt
mellem provstearkiver, præstearkiver, kirkearkiver og degnearkiver, hvor
til måske også kan henregnes kalenternes arkiver.
Når året 1647 er sat som grænse for undersøgelsen, skyldes det, at de
ældste sjællandske herredsbøger, på hvilke undersøgelsen for en stor del
bygger for Sjællands vedkommende, stammer fra dette år.
En vis optimisme med hensyn til undersøgelsens resultater må unægte
lig gribe en ved læsning af „Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike
1415-1669.“, der for størstedelens vedkommende blev forfattet af sogne
præsten i de pågældende sogne, Jakob Clausen, i året 1654. Jakob Clausen
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siger i sin krønike, at disse beretninger „er ikke af mig opdigtet men udaf
ældgamle „Probistebøger“ og af breve, som kunne gælde enten sognet og
ejerskabet eller præstegården an, er småligen opsøgt og udledt. Probiste
bøger fandtes i denne præstegård, gamle, fornemme og nyttige, af hvilke
jeg havde hertil størst underretning.“ Han beretter, at en provstebog
handlede om provstesager fra 1581-1608, men flere ældre bøger fandtes,
og han fortsætter, „og desforuden gives god videnskab af adskillige meget
gamle breve, som her endnu findes forvarede blandt præstegårdsbreve og
bysbreve, hvo dem vil betænkeligen gennemlæse.“1 Senere fremgår det
af krøniken, at Jakob Clausen for middelalderen og den første lutherske
tids vedkommende bygger på breve, mens den første provstebog omtales
under hr. Jørgen Ticke, der var præst i de pågældende kald i tiden 1551
-65. Denne provstebog må have været et digert værk, idet Jakob Clausen
henviser til dens oplysninger om de lollandske præstekalds forringelse
fol. 18, 79, 80, 82, 162,168, 180 og 211 og tilføjer „og er samme provste
bog på adskillige steder herom værd at læse“. Desuden har han henvis
ninger til et gammelt skatteregister, der indført i hans husbog.2
Et særdeles rigt kildemateriale kunne således o. 1650 stå til rådighed
for den, der ville beskæftige sig med lokalhistorie. Spørgsmålet er nu i
første omgang om Ærindlev og Olstrup sogne og Fuglse herred, hvori
sognene lå, i denne henseende var en undtagelse, eller om der fandtes et
tilsvarende fyldigt materiale i form af provstebøger, skatteregistre og breve
i andre herreder.
Adskillige ting tyder på, at Fuglse herred var særlig heldigt stillet, og
dette skyldes hovedsagelig en enkelt mand provsten Jørgen Christiernsens virksomhed.
Jørgen Christiernsen blev 1542 sognepræst i Østofte og var 1547-93
provst i Fuglse herred. Han var åbenbart en stor ynder af pennens brug;
det må være ham, der har indrettet og ført de gamle provstebøger, Jakob
Clausen omtaler. Den ældste af disse synes at være gået tabt, kort efter
at Jakob Clausen havde benyttet den, hvad han da også anfører,3 men
langt frem i tiden bevaredes hans egenhændigt skrevne provstebog, der
dækker Tiden 1575-93 og desuden hans visitatsbog, som han førte i årene
1559-93. Begge må nu formodes at være gået tabt, men de er bevaret i
uddrag i Povl Rogerts Samlinger til Lollands Historie.4 Foruden disse
bøger udarbejdede Jørgen Christiernsen endnu en bog over „Privilegier
og Friheder, som er givne Guds Ords Tjenere i Lolland udi de gamle
Bispers Tid og stadfæstede af fremfarne Konger og Fyrster eftersom disse
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Breves Kopier udviser.“ Denne bog findes endnu bevaret som no. 280
i Karen Brahes bibliotek i landsarkivet i Odense.5 Såvel provstebog som
visitatsbog blev fortsat af Jørgen Christiernsens efterfølger som provst,
Hans Brun.
Uddragene af provstebøgerne røber andre kilder. Fra Thorslunde sogn
nævnes provstens register, fra Fuglse provstens kirkeregister, fra Bursø,
Krønge, Tågerup, Skjøringe, Vejleby og Østofte nævnes kirkebøger,
hvorom det meddeles, at de giver forklaringer om præstegårdene og kir
kernes ejendomme. Samtlige sogne havde dog ikke kirkebøger, fra Tirsted,
Ageby og Fejø sogne siges således direkte, at der ikke findes kirkebøger
om kirkernes ejendomme.6 Endelig anføres fra Tirsted og Skjørringe, at
der findes indskrevet noget jordegods i Messebogen.7
Bag kirkebøgerne og provsteregistrene lå så ved de forskellige præste
gårde og kirker adkomstbreve i stort tal.
På baggrund af dette kan man danne sig et nogenlunde klart billede
af de gejstlige arkivers indhold i Fuglse herred i sidste halvdel af 1500
og første halvdel af 1600 årene. I præstegårdene, ved kirkerne, rimeligvis
hos kirkeværgerne, og tildels hos degnene lå ejendomsbreve og andre breve
kaldene og kirkerne vedrørende. I en del af sognene var disse breves ind
hold sammenfattede i kirkebøger, der således gav oversigter over præsternes
og kirkernes ejendomme. Kirkebøgernes indhold synes igen at være uddra
get og anført i provsteregistrene, som opbevaredes i provstearkivet. Hertil
kom så de egentlige provstebøger, der foruden at omhandle de sædvan
lige provsteforretninger tillige havde uddrag af sognenes breve; visitatsbøgerne gennem hvilke der kunne føres kontrol med præster og degne,
kirker, præstegårde og degnestave; kopibogen over gejstlighedens privi
legier og dertil synes at have kommet regnskabsbøger og skattelister.
Fandtes tilsvarende sæt af arkivalier i øvrige Lolland-Falsterske herre
der?
Fra Musse herred er bevaret en provstebog påbegyndt 1616; den brin
ger kopier af en række gamle breve og privilegier og indeholder mange
meddelelser fra 1500 årenes sidste halvdel, og det siges udtrykkeligt i
den, at den er udarbejdet på grundlag af den gamle provstebog; hvor
langt den gamle provstebog går tilbage, og hvorvidt denne har haft for
gængere, formeldes der derimod intet om, og det vil næppe kunne kon
stateres. Provstebogen indeholder desuden fortegnelse over ejendomsbreve
ved de forskellige sognekald, men den bringer ingen meddelelser om
provsteregistre eller kirkebøger.
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De øvrige herreder har ingen provstebøger i lighed med Fuglse og
Musse, derimod har Lollands Nørre herred 2 jordebøger, rimeligvis begge
udarbejdet 1571. Lollands Søndre herred, en jordebog fra 1571, bevaret
i uddrag hos Rogert. Falsters sønderherred ligeledes 2 jordebøger fra 1571
og 1572 samt en jordebog over præsters og degnes tilliggende 1595.8
Falsters nørre har derimod hverken jordebøger eller provstebøger fra
før 1647, og dermed mangler også fortegnelser over ejendomsbreve og
andre gamle dokumenter.
Af de sjællandske gejstlige arkiver er der fra tiden før 1647 kun
bevaret brudstykker. Dette skyldes åbenbart ikke, at man ikke havde gamle
ejendomsbreve og andre dokumenter, eller at der manglede på interesse
for at få samling og overblik over dem. Ved det sjællandske landemode
1559 blev der således givet befaling til provsterne om at udarbejde klare
registre over alle bonus mensalibus og ligeledes fortegnelser over kirker
nes friheder i skov, mark og over deres landgilde og oldengæld, og regi
strene skulle overleveres til stiftets lensmand. 1566 bliver der givet yder
ligere ordre til provsterne om at forfatte registre på kirkernes og præste
gårdenes inventarier, og disse registre skulle altid findes hos provsterne,
for at intet skulle kunne tages fra kirkerne eller forvandles fra præsterne
med urette enten det var mark, skov, fiskevand eller andre friheder. 1569
befaledes at indrette stiftsbøger. Og i 1579 gives der atter på landemodet
ordre til præster og provster, at de straks skulle beskrive alle friheder i by,
skov, mark, og fiskevande, som lå til kirker, præstegårde, degnestave eller
skoler, i et klart register, og disse registre skulle overgives til provsterne,
der skulle udarbejde en jordebog, som skulle bevares ved stiftet, så at
fremtidig intet kunne frakomme kirkerne. Ligeledes blev det pålagt præ
sterne og kirkeværgerne, med flid at søge efter kirkernes breve, som de
kunne have på deres ejendom og have dem sammen med regnskaberne, og
hvis der i kirkerne fandtes gamle pergamentsbøger med optegnelser om
kirkegods, præstegods, degnerente eller noget til skolerne, skulle dette
også antegnes.9
I hvor høj grad de sjællandske provster og præster har efterkommet
landemodebefalingerne er uvist, men vist er det, at der kun er forsvindende
spor tilbage efter deres eventuelle virksomhed i denne henseende. Det er
muligt, at de registre, som er blevet resultatet af befalingerne 1559 og
1566, har haft en vis betydning for indsamlingen af materialet til den
sjællandske landebog af 1567.10 Det er ligeledes sandsynligt, at de regi
stre, som formodentlig er blevet udarbejdet, har dannet grundlag for de
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såkaldte kirkebøger, der senere vil blive omtalt, men af de originale regi
stre synes intet bevaret, og de synes heller ikke at være omtalt i senere
kilder.
Enkelte spredte levninger fra de sjællandske arkiver foreligger vel, men
først herredsbøgerne fra 1647 giver fyldigere oplysninger om det sjæl
landske arkivmateriale. Disse herredsbøger er imidlertid ikke bevaret i
fuld udstrækning. I original er de bevaret fra Skippinge, Tuse, Arts,
Ringsted, Vester Flakkebjerg og Øster Flakkebjerg herreder, mens de
findes i afskrift fra Løve, Holbo, Slagelse, Fakse og Tybjerg, eller ialt
kun fra 11 af Sjællands 28 herreder.
Man kan heller ikke vente, at de skal bringe oplysninger om alle arter
af arkivalier, som var eller havde været i de sjællandske gejstlige arkiver,
idet der kun var krævet, at de skulle anføre ejendomsbrevene; hvad de
iøvrigt kan meddele er ret tilfældigt. Efterretningerne om ejendomsbre
vene er derfor de vigtigste oplysninger, der kan hentes fra herredsbøgerne;
i reglen gives der korte udtog af disse, undertiden kopier. De anføres
dog langtfra fra samtlige sogne. Ved en række sogne omtales de over
hovedet ikke, andre steder anføres korteligt, at der ingen ejendomsbreve
findes; enkelte steder bliver der gjort rede for grunden til deres forsvin
den. Fra Dalby-Tureby sogne i Fakse herred meddeles således, at alle
breve blev ødelagt ved præstegårdens brand 1606, fra Karrebæk, Øster
Flakkebjerg herred, meddeles, at ejendomsbrevene blev borttagne af sogne
præsten Jens Morsings (f o. 1595) arvinger.
I Ringsted herred meddeles fra samtlige sogne, at ejendomsbrevene
mangler, ved en del af sognene anføres i denne forbindelse, at kirkernes
ejendomme findes anført enten i kirkebøgerne eller i regnskabsbøgerne.
Denne fuldstændige mangel i et helt herred, kan næppe være tilfældig,
det er rimeligt at antage, at brevene er blevet samlet enten af en provst
eller en lensmand eller eventuelt indsendte til stiftskisten, og at man til
erstatning har indrettet kirkebøger eller regnskabsbøger.
Mens sognepræsternes breve beror i præstegårdene, synes kirkernes
breve i almindelighed at have været hos kirkeværgerne, men enkelte gange
anføres, at brevene opbevares, af den herremand, der har jus patronatus
til kirken. Fra Egede sogn, Fakse herred anføres således, at kirkens breve
er på Jomfruens Egede. Disse synes nu forsvundne, mens en række breve
fra Kongsted kirke endnu findes i Lystrup-Jomfruens Egede godsarkiv.11
Der henvises dog i herredsbøgerne undertiden til andre arkivalier end
ejendomsbrevene. Således nu og da til den gamle stiftsbog, hvad der
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kunne tyde på, at der ved provstierne har været uddrag af stiftsbogen for
det pågjældende herred. Dette gælder således for Skippinge, Arts, Tuse,
og Tybjerg herreder, og i Øster Flakkebjerg herredsbog findes en af
skrift af en udskrift af stiftsbogen, der angives at være foretaget i 1573,
og i Vester Flakkebjerg herreds provstearkiv en udskrift for dette herreds
vedkommende.
Jordebøger ved præstegårdene nævnes kun en enkelt gang, nemlig i
Rislev sogn, Tybjerg herred; derimod nævnes regnskabsbøger flere gange,
som før nævnt særlig i Ringsted herred; i samme herred tales ligeledes
i en række sogne, således i Sneslev, Terslev og Ørslev om kirkebøger, og
disse indeholdt i lighed med de lollandske fortegnelser over sognekaldene
og kirkernes ejendomme. Kirkebøger nævnes dog også i sogne udenfor
Ringsted herred, fra Havrebjerg-Gudum sogne, Løve herred hedder det,
at den gamle kirkebog angiver tiendens størrelse, som den var i årene
1537, 1560 og 1597; i Bjergby sogn, Slagelse herred, tales om gamle
kirkebøger og regnskabsbøger, og i Hårslev-Tingjellinge sogne, Slagelse
herred, berettes, at præstegårdens inventarium findes anført i den gamle
kirkebog. En kirkebog af denne art er det sandsynligvis, der nu findes i
Herfølge sognekaldsarkiv, hvor den er betegnet som liber daticus. Dens
indhold spænder over tiden 1585-1695, og det omfatter bl. a. Herfølge
præstegårds inventarium 1585, en udateret jordebog, kirkestol og inven
tarium for Herfølge kirke, Herfølge præstegårds inventarium 1629, op
tegnelser om Gunderup og Rudholt og de rettigheder sognekaldet har
deraf, artikler om degnenes vilkår og bestillinger, sognevidner og tings
vidner om Tranemosen, liste over forskellige gavebreve, oversigt over stole
staderne og deres fordeling i Herfølge kirke og endelig inventarium og
jordebog over Lidemark kirke fra 1585. Man har grund til at antage, at
de øvrige kirkebøger ligesom denne har indeholdt breve, jordebøger,
inventarier og andre sager af interesse for pågældende kirker og sogne
kald.
Synodalakter ved kaldene omtales kun i et enkelt tilfælde, nemlig i
Ørslev-Bjerre sogne i Vester Flakkebjerg herred. En eneste gang i Stift
bjergby sogn, Tuse herred, findes en henvisning til kalentebogen.12 I Skørpinge-Nordrup sogne, Vester Flakkebjerg herred, nævnes en skifteproto
kol. I Værløse, Skippinge herred, omtales en navnebog og i Fuglede,
Arts herred, en lignende, af dens indhold anføres kopier af middelalder
lige breve. Fra Hårslev-Tingjellinge sogne, Vester Flakkebjerg herred,
hedder det, at der i kirken er en gammel bog, hvoraf der anføres en
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optegnelse fra 1535. Endelig meddeler præsten i Tystrup sogn, Øster
Flakkebjerg herred, at der i præstegården findes et gammelt pergaments
skrift indsyet i 8 blade. Af dets indhold anfører han imidlertid blot, at
der på det sidste blad står, at ridderen Erik Thomsen, der nævnes flere
gange i samme skrift, i 1412 gav to skove til Tystrup præstegård, den
ene i Kalif, den anden i lille Ore.
Man kan selvfølgelig ikke vente, at herredsbøgerne 1647 skulle nævne
alt, hvad der var eller havde været i de sjællandske præstegårde og ved
kirker og provstier. Der er da også bevaret noget, som ikke omtales i
herredsbøgerne. Dette gælder først og fremmest for kirkernes regnskabs
bøger, som findes fra en lang række sogne.13 Regnskabsbøgerne er af
ulige alder. Gennemgående synes de indført på lensmændenes initiativ.
Adskillige regnskabsbøger fra Kronborg len begynder således 1583-84,
fra Københavns len 1603, fra Frederiksborg len 1604, og 1616 gav lens
manden Mogens Pax til Torup befaling til, at der skulle indrettes regn
skabsbøger for sognene under Roskildegårds len. Enkelte regnskabsbøger
synes dog indført på privat initiativ, således en regnskabsbog for Bårse
sogn, Bårse herred, der blev indrettet 1571, og som bl. a. indeholder Bårse
kirkes jordebog.
Enkelte gamle ejendomsbreve er også bevaret, således fra Store og Lille
Fuglede sogne, Arts herred, fra Stenløse-Vexø, Ølstykke herred, samt de
tidligere nævnte fra Kongsted kirke.
En optegnelsesbog for sognepræsten i Everdrup, Bårse herred, bl. a.
med synodalakter 1559-1639 er bevaret, og ligeledes en optegnelsesbog
for provsten Peder Lange, Lynge-Kronborg herred, men den er havnet i
Deichmans bibliotek i Oslo.14 Nogle steder har man måske også haft
skifteprotokoller og justitsprotokoller, Arts herreds gejstlige justitsproto
kol er således fra 1635.
Spørgsmålet er så til slut, om man af de stumper, der er bevaret, og af
de fåtallige arkivalier, der foreligger efterretninger om, kan slutte sig til
det, der har været.
Før man forsøger dette, må man gøre sig klart, at de breve, registre,
jordebøger, kirkebøger og provstebøger, der først og fremmest er tale om,
ingenlunde blev indrettet og bevaret af historiske eller statistiske inter
esser, de var først og fremmest et værn for præstestandens og kirkernes
ejendomme og rettigheder. Der er ingen tvivl om, at disse, måske navnlig
i de første årtier efter reformationen, men iøvrigt langt frem i tiden var
udsat for hårde angreb, især fra adelen. En ejendom eller rettighed, der
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ikke var bekræftet ved et brev eller ved andet tilbørligt skriftligt vidnes
byrd, var usikker. Der foreligger beretninger om, at ejendom gik tabt,
fordi brevene på den var tabt, og fra Førslev sogn, Øster Flakkebjerg
herred, forlyder det i herredsbogen om en afgift på 2 pund korn fra
Førslevgård til præsten, „ nydes den alene af den gode patrons forgodt
befindende, eftersom der ikke findes beretninger og dokumenter om den.“
Det var derfor af betydelig økonomisk interesse for gejstligheden at have
sin arkivalier i behold og i orden ved kirker og præstegårde, og det var
af interesse for dem, at der ved provstierne og stifterne fandtes de for
nødne vidnesbyrd desangående, hvis kaldenes egne arkivalier skulle gå
tabt.
Man kan derfor med nogenlunde sikkerhed gå ud fra, at der ved de
fleste kald og kirker fandtes ejendomsbreve, selvom ildebrande og andre
uheld selvfølgelig i tidens løb havde ført til manges ødelæggelse. Disse
breves vidnesbyrd er sandsynligvis ligeledes ved mange sogne blevet
samlet i registre, jordebøger eller kirkebøger, der er forblevne ved kal
dene, mens genparter ofte vil være givet til provstierne, undertiden vel
også til stiftet. Derimod er det tvivlsomt om der ved herrederne i almin
delighed er blevet ført egentlige provstebøger, som tilfældet var i Fuglse
og Musse herreder; selvom der forsåvidt ikke er noget i vejen for, at de
alle kan være gået til grunde, kunne man dog vente, at der var overleveret
et eller andet om dem. Visitatsbøger synes ligeledes at have været sjældne,
kun fra Fuglse herred er der sikre vidnesbyrd om dem, mens den nævnte
optegnelsesbog af Peder Lange dog også synes at have fungeret som en
art visitatsbog.
I sene præsteindberetninger og andetsteds dukker ikke sjældent efter
retninger fra længst forsvundne tider op, næsten altid uden kildeangivel
ser. Det er muligt, at disse hovedsageligt bygger på traditioner, men det
er ikke udelukket, at der endnu i 1700 årene i sognekalds- og provstearkiver, lå gamle registre eller kirkebøger, som har været hjemmel for
efterretningerne. I hvert fald har man grund til at antage, at de medde
lelser om forhold i 1500 årene, som findes i herredsbøgerne fra 1647, i
de fleste tilfælde bygger på solide kilder.
NOTER
Samtlige anførte arkivalier findes, hvor intet andet er anført, på landsarkivet
for Sjælland.
1 H. F. Rørdam: Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike 1415-1669 af Jakob
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Clausen. Kirkehistoriske Samlinger 2 bd. s. 159 ff. 2 H. F. Rørdam: anf. st. s. 176,
179 f. 3 H.F. Rørdam: anf. st. s. 159. 4 Povl Rogert: Samlinger til Lollands Histo
rie. Kgl. Bibliotek, Thotts saml. 730 fol., jvnfr. H. F. Rørdam: Efterretninger fra
Laaland I, Kirkehistoriske Samlinger 3 rk. VI 401 ff. 5 H.F.Rørdam: Efterretnin
ger fra Laaland III. Kirkehistoriske Samlinger 4 rk. III, s. 563 ff. 6 H.F.Rørdam:
Efterretninger fra Laaland II. Kirkehistoriske Samlinger 4 rk. II 278. 7 Smsds. 283.
8 Om disse jordebøger se William Christensen: De ældste danske Arkivregistra
turer V 2. halvbind 805 ff., 807, 816, 836, 851, 870, 886, 898; H.F.Rørdam: Efter
retninger fra Laaland II. Kirkehistoriske Samlinger 4 rk. II 273 ff., Chr. Thorsen:
Små Bidrag til Belysning af Ejendomsforholdene i Landbruget i Slutningen af det
16. Århundrede. Historisk Tidsskrift 8 rk. IV s. 198 ff. 9 Sjællands bispearkiv: VII C.
Synodalia Selandia 1540-1680 s. 147, 159, 183 f. 10 Om de nærmere forhold ved
landebogens fremkomst vil der ikke her blive gjort rede, da der om kort tid vil
foreligge en kommenteret udgave af den. 11 Lystrup-Jomfruens Egede godsarkiv.
Breve angående Kongsted kirke. 12 Jvnfr. B. Kornerup: Tuse Herreds Kalentebog.
Danske Magazin 7 rk. IV 233 ff. 13 Se Victor Hermansen: Registratur over Kirke
regnskaber fra Sjælland og Maribo Stifter. Fortid og Nutid, VIII, 81 ff. 14 Ludvig
Daae: Af provst Mag. Peder Langes Optegnelsesbog. Kirkehistoriske Samlinger
4 rk. III 618 ff.

ASIATISK KOMPAGNIS
ARKIV
Af Aage Rasch

Under betegnelsen „Ostindisk og Asiatisk Kompagnis arkiv“ har de
offentlige arkiver i godt et hundrede år ejet et stort arkivfond - på ca.
2500 numre, bind og pakker, og med et volumen af omtrent 100 hylde
meter. Det er således et af de største handelsarkiver, vi har i Danmark,
og det står i omfang kun tilbage for Grønlandske Handels arkiv. Til be
lysning af væsentlige sider af Danmarks økonomiske historie i det 18.
århundrede er det uvurderligt, og det er da også i de sidste årtier blevet
anvendt af adskillige historikere, ikke mindst har dets velbevarede regn
skabsbøger ydet et fortrinligt materiale til udarbejdelsen af dele af den
danske prishistorie. Der skal her ses lidt på, hvordan dette arkiv som eet
af de desværre så få handelsarkiver fra det 18. århundrede er blevet reddet
for forskningen, og hvad der rummes i det.
Når „Asiatisk Kompagnis arkiv“ ovenfor er sat i citationstegn, er
grunden, at betegnelsen, som er den sædvanligt anvendte, ikke er helt
korrekt. Ganske vist udgør arkivalierne fra det 1732 stiftede Asiatiske
Kompagni langt den største del af dets bestanddele. Men andet har min
dre korrekt fundet sin plads i det. Fælles for det, der dækker sig under
denne betegnelse, er dog, at det har tilknytning til handelen på og admi
nistrationen af vore tidligere besiddelser i Indien.
Fondets ældste bestanddele udgøres af de arkivalier, der er bevaret fra
det 1668 oprettede Ostindisk Kompagni, der afløste det af Kristian IV i
1616 oprettede kompagni af samme navn, der standsede sin virksomhed i
16431. Fra dette ældste kompagni er der iøvrigt kun bevaret nogle ganske
få pakker arkivalier, der af en eller anden grund har fået plads i Danske
Kancellis arkiv2. Fra det næste, det fra 1668, findes imidlertid noget
mere, og det befinder sig i kompagniarkivet. Fra dets hovedsæde i Kø
benhavn findes påfaldende lidt bevaret, nemlig nogle få regnskabsopgø
relser over dets pengemellemværender med kongen 1688-93, nogle ruller
over dets funktionærer i Indien og forskellige andre spredte sager. Bety-
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deligt mere er tilbage fra dets hovedafdeling i Indien, Tranquebar. Her
fra findes lige fra omkring år 1700 flere sammenhængende rækker af
arkivalier, således rådets resolutionsprotokoller fra 1690, journaler over
begivenheder i kolonien, de såkaldte rapportbøger, fra 1695, ligesom
justitsprotokoller findes fra 1690. Indkomne breve findes ligeledes be
varet, omend kun i relativt små mængder. Adskillige af dem går dog helt
tilbage til årene efter 1669, da virksomheden i Indien blev genoptaget,
således findes nogle breve fra direktionen i København og en del korres
pondance med indiske fyrster.
Disse breve lå i arkivet i Tranquebar fra deres tilblivelse og fandtes der
endnu i alt fald i 1790, da den i koloniernes historie meget interesserede
præst, Henning Engelhardt, forfattede en udførlig registratur over dem.
Formodentlig blev de derude til omtrent det tidspunkt, da kolonierne
blev solgt, da det kan ses, at den sidste guvernør, Peter Hansen, har haft
dem i hænde og forsynet dem med påtegninger og numre i overensstem
melse med dem, der var anvendt i Engelhardts registratur. I disse var de
ordnet efter et topografisk system, der stadig er bibeholdt for disse ældste
sagers vedkommende, da de er så fåtallige, at der ikke vil være noget
vundet ved at omlægge dem systematisk. En sammenligning mellem regi
straturen og de endnu bevarede sager viser desværre, at dele af de ældste
arkivalier er gået til efter Engelhardts tid.
Alle disse ældste ting er imidlertid som de fleste andre arkivalier, der i
længere tid har ligget i Tranquebar eller Frederiksnagore og derpå er
blevet sendt til Danmark i fugtige træskibe, i den grad ødelagt, at benyt
telse af dem er meget vanskelig. Adskillige protokoller er så defekte, at
de ved berøring falder hen i pulver, og det er yderst tvivlsomt, om selv
den mest moderne konserveringsteknik vil kunne redde dem. Om en anse
lig del af de øvrige gælder det, at hvis de skal reddes, må det ske inden
alt for længe, da de ellers bogstavelig talt går deres opløsning i møde.
Langt den største gruppe i arkivfondet er som nævnt arkivalierne fra
det 1732 oprettede Asiatisk Kompagni. Det er så heldigt, at adskillige af
dets vigtigste arkivalierækker er bevaret i deres helhed, her skal blot næv
nes de fuldstændige serier af hovedbøger og journaler, generalforsamlin
gens og direktionens resolutionsprotokoller samt de næsten komplette
rækker af skibsjournaler fra kina- og indienfarere.
Den væsentligste grund til, at disse og flere andre betydningsfulde
grupper er så fuldstændigt overleverede, må søges i, at kompagniet i dets

Asiatisk Kompagnis arkiv

303

levetid lagde meget stor vægt på at holde arkivet i mønsterværdig orden.
Tydelige beviser herfor har vi i dets egne arkivregistraturer, der er beva
ret, så vidt angår arkivalierne efter 1732. Det drejer sig om seks bind i
folio-format og med den elegante og gedigne indbinding, kompagniet i
sine velmagtsdage anvendte til alle sine vigtigere protokoller. Navnlig i
det ældste af dem, der indeholder registratur over arkivalier fra 1732 til
1772, er også skriften yderst smuk, og tekstens opstilling meget velafbalan
ceret, så det hele er en fryd for øjet. Bind 2, der fortsætter nummer 1 og
indeholder registratur over arkivalier fra samme periode, er i udstyrelsen
af samme kvalitet, og det samme gælder nr. 3, registraturen over arkivali
erne fra 1772 til 1792, og nr. 4, der rummer fortegnelser over arkivali
erne fra 1792 til 1804, omend skriften og opstillingen her ikke er helt så
elegante som i de foregående. I de to sidste bind, der er registraturer over
arkivalierne fra 1804 til ca. 1835, er udførelsen betydeligt mindre ele
gant. Rækken af registraturer afspejler således kompagniets trivsel i den
periode, de spænder over.
Systemet i alle registraturerne er, at det angives, på hvilke reoler og
hylder de anførte arkivalier var opstillet. Tilsvarende påtegninger er an
ført på alle bind og ses også på nogle af de aktomslag, der endnu er
bevaret fra kompagniets tid. Man har tydeligvis bestræbt sig for at holde
arkivalier i samme serie sammen, men om noget videre tilløb til anven
delse af proveniensprincip er der som venteligt ikke tale. De vanskelig
heder, denne mangel kunne medføre, er søgt afhjulpet ved, at alle regi
straturerne er forsynet med udførlige alfabetiske registre, oftest sådan, at
man ligesom i registrene til journaler og kopibøger i samtidens regerings
kontorer kan finde flere stikord til samme arkivalie. Der har været ofret
megen tid og et grundigt arbejde på udarbejdelsen, og resultatet tjener
til ære for kompagniets arkivarer, der har foretaget den. Man kender
navnene på to af disse: en C. B. Kolling, der forfattede det første bind,
og Riisbrich, der udarbejdede nr. 2 og 3. Der kan ikke være tvivl om, at
det ved hjælp af disse registraturer har været hurtigt og nemt at finde
frem til de papirer, man ønskede at se.
Hvor meget af det i registraturerne anførte er nu bevaret til vore dage?
Lykkeligvis drejer det sig om størstedelen af det, man nu vil regne for
vigtigt. Af registraturerne fremgår det dog, at arkivet før dets overleve
ring til staten har været betydeligt større end nu. Navnlig fandtes der til
regnskaberne et stort antal bibøger. Disse er nu næsten alle forsvundet,
men nogen større skade er der næppe sket derved. Trist er det imidlertid,
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at den ubrudte række af bogholderens auktionsbøger fra 1732 til 1772 i dette tidsrum alene 88 bind - samt auktionsmesterens lige så fuldstæn
dige række er forsvundet, og at det samme gælder for de senere perioder.
Tabet er så meget alvorligere, som det ikke af hoved- eller kassebøgerne
er muligt at se, hvem køberne på auktionerne var, og et vigtigt afsnit af
kompagniets funktion, salget af de hjembragte varer, er derved i det store
og hele blevet lukket land for os. Hvis disse bøger var bevaret og ført
på samme måde som nogle bevarede auktionsprotokoller3 fra private
auktioner i København, hvor både købere og priser er indført, ville vor
viden om den københavnske købmandsstand i det 18. århundrede være
betydeligt større end den nu er.
Beklagelsesværdigt er det også, at en ubrudt række af specifikationer
over varer, der solgtes til udlandet, er gået tabt, selv om man i Mallingiana og i Kommercekollegiets arkiv har sammendrag af dem4. Personalhistorikere vil beklage, at de fuldstændige rækker af gagebøger fra skibene
er kasseret. At samme skæbne har ramt bilagene til kassebøgerne, er vel
til at bære, men et alvorligt tab er det, at alle kompagniets indkomne breve
fra ind- og udland er kasseret. De er i registraturerne anført i smukkeste
orden med angivelse af datum og afsender for hvert eneste brev.
Alt det ovennævnte var arkivalier, der var blevet til i København. Her
udover rummede arkivet store mængder papirer og bøger, der var blevet
til i kompagniets besiddelser i Indien og på dets skibe. Af den sidste
gruppe er som nævnt skibsjournalerne og -protokollerne bevaret og giver
en enestående, men endnu ikke tilstrækkeligt udnyttet mulighed for at
belyse den oversøiske handelsskibsfart på denne tid. Journalerne indehol
der fortrinsvis de nautiske optegnelser om vejrlig, fart og mandskabets
arbejde, medens „protokollerne“ er ført af de handelskyndige ombord og
rummer daglige optegnelser om forbrug af proviant og vand, indkøb og
udlosning i anløbte havne, kopier af breve fra og til skibets kaptajn og
supercargo samt notater om dødsfald, fester og andre mere markante
begivenheder ombord. Fra kinafarerne er desuden bevaret en række regn
skaber over handelen i Kina i de perioder, da man ikke rådede over en
residerende faktor i Canton.
At der i arkivet på Christianshavn fandtes rækker af arkivalier fra be
siddelserne i Indien, forklares ved, at alle vigtigere bøger i disse, således
guvernementets resolutionsprotokoller, kopibøger over ud- og indgåede
breve samt naturligvis regnskaberne skulle føres in duplo og det ene
eksemplar ved regnskabsårets udgang hjemsendes til direktionen i Kø-
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benhavn, for at denne kunne danne sig et billede af de trufne dispositio
ner. Takket være denne fremgangsmåde stod der en næsten fuldstændig
kopi af Tranquebars, Frederiksnagores og de små logers arkiver i Køben
havn, og dette har man så meget mere grund til at være tilfreds med, som
betydelige dele af disse kopier er bevaret, medens de eksemplarer, der
oprindelig blev i Tranquebar, kun for en dels vedkommende er ført til
København, og disse dele er som nævnt ofte så medtagne, at de er næsten
uanvendelige.
Arkivteknisk giver disse hjemsendte kopier anledning til visse over
vejelser. Skal man strengt følge proveniensprincippet, bør de opstilles
som en særlig gruppe under kompagniets københavnske afdelings arkiva
lier. Resultatet heraf vil dog blive, at arkiverne fra de ostindiske besid
delser bliver splittet i to dele, og det vil i væsentlig grad vanskeliggøre
oversigten over og brugen af dem. Ved en nylig afsluttet omordning og
nyregistrering af arkivet har man derfor valgt at lade dem opstille sam
men med de bevarede dele af de arkivalier, der oprindelig var blevet i
kolonierne, og som vel må betegnes som de originale, men i registraturen
at gøre opmærksom på forholdet, hvor det forekommer.

1777 gik administrationen af de ostindiske kolonier over til staten. Det
medførte, at kompagniets arkivalier efter den tid kun omfatter det rent
handelsmæssige. Navnlig i koloniarkivalierne spores dette forhold tyde
ligt. Deres omfang svinder betydeligt, idet der nu ved handelsafdelingerne
i Tranquebar og Frederiksnagore kun førtes de for handelens gang nød
vendige bøger, regnskabsbøger, en resolutionsprotokol og nogle kopi
bøger. Faktoriet i Tranquebar nedlagdes desuden allerede 1796 og afde
lingen i Bengalen 1820, og alene arkivaliernes ringe omfang i faktoriernes sidste år er talende vidnesbyrd om, hvor ringe handelsvirksomheden
da var5.
Med statens overtagelse af besiddelserne henlagdes disses styrelse under
Kommercekollegiet, og kongelige embedsmænd afløste i kolonierne kom
pagniets. I mange tilfælde var det dog dettes folk, der gik over i statens
tjeneste. Administrativt og dermed også arkivalsk satte nyordningen sig
ikke dybere spor derude. De protokolrækker, der var anlagt i kompagniets
tid, fortsættes uden større ændringer, selv om administrationen svulmede
en del op efter statsovertagelsen, for en del dog motiveret ved den langt
større private handel, der fandt sted efter 1777. Men denne ensartethed
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i arkivmassen har åbenbart forledt senere tiders arkivarer til at overse, at
det dog drejede sig om en ny styreform, og resultatet er blevet, at man
efter arkivaliernes aflevering til staten opstillede kompagniets arkivalier
fra før 1777, statsadministrationens efter 1777 og kompagniets faktoriarkiver imellem hinanden i det syndigste rod, idet der kun synes at være
lagt vægt på en vis topografisk ordning, så f. eks. alle sager angående
logen Calicut opstilledes sammen, ganske uanset deres oprindelse og
uanset, om det drejede sig om breve til logen, som altså virkelig skulle
findes i dennes arkiv, eller om rapporter fra logen til guvernementet i
Tranquebar, som retteligt burde være at finde i Tranquebar-arkivet. Også
på dette punkt har den nye registratur bestræbt sig for at skabe bedre
oversigt.
Efter statovertagelsen af kolonierne anvendtes fortsat det princip årligt
at hjemsende kopier af de førte bøger fra guvernementet, nu til Kommercekollegiets indiske kontor. Her mærkedes de med de journalnumre, som
blev givet de ledsagende følgeskrivelser, og adskillige af de hjemsendte
kopier ligger endnu blandt journalsagerne eller er udskilt som særlige
pakkesager i Kommercekollegiets arkiv. Det fremgår dog af de senere
afleveringsdesignationer fra Kommercekollegiet, at man - vel af plads
mæssige grunde og for oversigtens skyld - opstillede hovedrækkerne for
sig, således at kollegiet ligesom tidligere kompagniet fik en kopi af det
tranquebarske og logernes arkiver.
Den første aflevering af ostindiske arkivalier til Kamrenes Arkiv fandt
sted 1833 og omfattede en stor mængde arkivalier fra Tranquebar og
Frederiksnagore, navnlig hovedbøger og journaler fra 1778 - året, da
statsovertagelsen blev effektiv i kolonierne - og indtil 1806. Samtidig af
leveredes Kommercekollegiets ostindiske regnskaber fra København med
adskillige bilag, der senere kasseredes6. 1839 afleveredes derpå regnska
berne indtil 1828/297, og 1844 fortsattes med afgivelse af regnskaber for
årene 1829/30 til 1839. 1849 afleveredes de resterende regnskaber til og
med dette år, da kolonierne på dette tidspunkt var afhændet. Afsluttet
blev overdragelsen til arkivet imidlertid først 1889 og 1893, da man åben
bart afleverede alt, hvad der endnu stod tilbage i det daværende Kolonialog Kolonialrevisionskontor fra det tidligere ostindiske kontor under
Kommercekollegiet8.
Foruden de ovennævnte grupper var der i afleveringerne før 1850 en
mængde andre arkivalier fra Indien, både hjemsendte kopier og originaler.
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Hvornår de sidste er blevet overført til København, er det ikke lykkedes
at finde, sandsynligvis dog omkring tiden for koloniernes salg.
Dele af det tranquebarske arkiv kom imidlertid ikke til Danmark. De
bøger og papirer, der var af størst betydning for den fortsatte admini
stration af områderne, blev som naturligt i et sådant tilfælde på stedet.
Betydelige dele deraf er bevaret og findes nu i arkivet i Madras. Af en
fortegnelse9 over dem, der i 1936 skænkedes Rigsarkivet af missionær
Knud Heiberg, fremgår, at det i første række drejer sig om skøde- og
pante- samt matrikulsprotokoller efter 1778 samt om nogle domprotokol
ler fra bytinget og den „sorte ret“, auktions- og skifteprotokoller, foged
protokoller samt en del arkivalier, f. eks. nogle brevbøger, der snarest er
forblevet derude ved en fejltagelse, da andre dele af rækkerne nu findes
i København. Missionær Heiberg har ligeledes taget afskrifter af kirke
bøgerne fra de danske menigheder i Tranquebar, og disse findes nu i
Landsarkivet for Sjælland.
Således var de statslige arkivers skæbne. Kompagniets forblev i dets
eget værge, så længe det eksisterede. Da dets opløsning imidlertid var ved
at blive en kendsgerning, forespurgte dets direktion i april 1840 hos
Kommercekollegiet, om dette ville modtage arkivet, „der gaaer tilbage til
det Ostindiske Compagnies første Grundelse og uafbrudt [er] fortsat og
ordnet med Nøiagtighed . . .“, som det hed ikke uden begrundet stolthed.
Kollegiets svar var heldigvis bekræftende10, ellers var hele arkivet vel
gået til papirmøllen, og efter at direktionen havde indhentet fornøden
bemyndigelse fra aktionærerne, meddelte den i august samme år, at arkivet
nu kunne overdrages og måtte afhentes inden udgangen af september11.
Få dage efter underrettede Kommercekollegiet Rentekammeret herom og
anmodede dette om at sørge for arkivets modtagelse, idet det tilføjede, at
„det paa sædvanlig Maade vil blive afleveret fra dette Collegii Indiske
Contoir, og at kun den Deel af Compagniets Protocoller og Documenter
vil blive Gjenstand for Aflevering, der maatte være af Interesse for Frem
tiden“12. Da Rentekammeret gav sin arkivar, Joh. Christian Kali, med
delelse om afleveringen, understregede det den sidste passus13. I oktober
s. å. fremgår det af en notits i det ostindiske kontors journal, at flytnin
gen af kompagniets arkivalier nu var færdig, men det ses ikke, om de var
overført direkte til Kamrenes Arkiv eller foreløbig kun til det indiske
kontor14. Den afleveringsdesignation, der bragte en fortegnelse over de
dele af arkivet, der skulle bevares, er imidlertid først dateret 24. novem-
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ber 184115, og i løbet af årene 1840-41 er det derfor sandsynligt, at de
kassationer har fundet sted, der har bragt arkivet ned på det nuværende
omfang og voldt tabet af de vigtige arkivaliegrupper, der tidligere er
omtalt.
For fuldstændighedens skyld må det tilføjes, at da likvidationen af
kompagniet var ført til ende, afleverede dets direktion i 1847 endnu en
kasse arkivalier, men en designation over dens indhold synes ikke be
varet16.
Fra Kamrenes Arkiv er såvel kompagniets som de statslige arkivalier
overgået til Rigsarkivet, hvor en registratur blev udarbejdet af arkivsekre
tær G. L. Grove. Denne er nu afløst af en ny, der var tiltrængt, da arkivet
benyttes ikke så lidt. Således har Rigsarkivet i de sidste år erfaret, at der er
stor interesse for det hos den indiske stats arkivvæsen, der arbejder på at
samle flest mulige kilder til belysning af Indiens historie.

NOTER
1 Johannes Brøndsted (red.): „Vore gamle Tropekolonier" I (Kbh. 1952),
s. 22 ff. 2 Danske Kancelli B nr. 244-47. 3 Vestindisk Handelsselskabs auktions
protokoller 1786-1816. 4 Mallingiana, pakken „Handel, ostindisk". Kommercekollegiets ostindiske kontor, pk. „Ang. den ostindisk-kinesiske handel og de kgl.
intrader deraf 1781-92" samt diverse opgørelser i journalsagerne. 5 „Vore gamle
Tropekolonier" I, s. 302 og 384. 6 Generaltoldkammerets arkiv. Afleveringsdesignation 36 a i pakken: „Afleveringsdesignationer for Indiske Kontor 1792-1839."
7 Designation af 1839 12/4, samme pakke, og samme arkiv, pakken „Fortegnelser
og korrespondance vedk. kassationer af arkivalier fra Generaltoldkammeret og
Kommercekollegiet 1760-1848." 8 RA.s afleveringsdesignationer for Kolonial- og
Kolonialrevisionskontoret. 9 RA. Læsesalens registratur 166. 10 Kommercekollegiets indiske kontors journal 1840, nr. 99. 11 Ibidem, nr. 215. 12 Kkl.s ostind, ktr.s
kpb. 1840 29/8. 13 Rentekammerets københavnske kontors kopibog 1840 12/9, nr.
291. 14 Ostindisk kontors journal 1840 nr. 260. 15 Generaltoldkammeret, pakken
„Afleveringsdesignationer for Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, sekre
tariat og kontorer 1771-1848." 16 Ostindisk kontors journal 1847 nr. 1455.

KRING ETT DUNKELT STADGANDE I DEN
SKÅNSKA LEDUNGSRÄTTEN
Av Adolf Schiick

Den viktigaste källan till det skånska ledungsväsendets historia är land
skapets „led ungs rätt". Den ingår icke i den omkr. 1210 upptecknade
Skånelagen, sådan den är bevarad i de äldsta handskrifterna, utan före
kommer blott som ett tillägg i två sentida sådana. Den ena är codex B 74,
där avskriften av ledungsrätten gjorts av en präst Laurentius Johannis
1460, den andra är Codex B 215, som tillkommit så sent som omkr. 1550.
Bägge handskrifterna förvaras i Kungl. Biblioteket i Stockholm. Om för
lagans - eller förlagornas - ålder vet man ingenting. Schlyter underlät
av okänd anledning att avtrycka ledungsrättens text bland de „Åtskillige
stadgar för Skåne“, som han fogade till sin utgåva av Skånelagen. Den är
senast avtryckt i första bandet i „Danmarks gamle landskabslove“ efter
avskriften från 1460 (A) med angivande av textvarianterna i avskriften
från omkr. 1550 (B). En översättning av Ebbe Kock ingår i fjärde
serien av „Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens
svenskar av Äke Holmbäck och Elias Wessén.“
Med stöd av Kocks översättning och anmärkningar anser jag att
ledungsrätten haft följande lydelse:
„Detta är ledungsrätt. Rätt ledung är ej mera än tre marker penningar
av varje hamna. Därav skall styremannen uppbära var femte penning.
Utfärdsledung (vtgangsledhing) utkräves icke rätteligen enligt dansk lag
mera än vart fjärde år, utom i det fall fiendehär ligger vid landet. Då
skall konungens fogde (gaelkare) eller en annan av hans högre ombuds
män låta bära till landstinget skovel och spade och påbjuda utfärds
ledung. Sedan så har blivit påbjudet, skall från varje skeppslag (schip&n),
som ligger i hamnor, hamnomännen giva styremannen sexton skäppor
siktat mjöl och därtill lika mycken kost som mjölet väger, både av smör
och fläsk och nötkött. Och då vilja somliga därav kasta bort benen. Därtill
skola de lämna honom en mark till brynjopenningar och en mark till
skeppslega, en örtug malt och en örtug havre, och från var hamna sköld
och spjut. Och hamnomännen skola (hjälpa?) styremannen (att?) bära
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(utrustningen?) till skeppet och därifrån. Och styremannen drage försorg
om ledungen i sexton veckor, och konungen lämne skepp därtill genom
sitt uppdrag. Och från var hamna skall med styremannen fara en bofast
man. På grund av något förfall må han icke sända någon annan i sitt
ställe än sin egen son. Sänder han någon annan, då må styremannen
saklöst skära av dennes öron och sända honom hem. Har styremannen
själv snäcka, då kräve konungen (icke?) skeppslega.“
Det är troligt att avskrivarna stundom icke kunnat förstå sin förlaga
och att de även återgivit den slarvigt. Eljest skulle avskrifterna icke inne
hålla en sådan orimlig bestämmelse som den, att konungen kunde kräva
skeppslega av hamnorna, då styremannen hade egen snäcka. Den obegrip
liga mening, som säger att „hamnomännen skola bära styremannen till
skeppet och därifrån“, måste förklaras av att avskrivarna avskrivit en för
laga, där vissa ord voro överhoppade eller icke synliga. I Jydske Lov fore
skrives nämligen att hamnomännen skola vara styremannen behjälpliga
med att föra all nödig utrustning till skeppet. Den senare avskrivaren
har fellöst „vtgangsledhing “ som „wtgoedledhing“, vilket sedan tolkats
som det obegripliga „wdgerdsledhing “.
Genomläser man nu den skånska ledungsrätten utan några förutfattade
meningar får man ett intryck av att den härrör från ett tidsskede, då
ledungen var såväl en reell militär prestation av ansenliga mått som en
skatteprestation. Vart fjärde år skulle den skånska lagsagans ledungsskepp
utrustas och bemannas för en period av sexton veckor d.v. s. omkr. 3V2
månader. Under de mellanliggande tre åren erlägges en avlösningsskatt
kallad „ræther lethingh“ med tre (enligt den andra avskriften blott två)
mark penningar av var hamna.
Vid tolkningen av den skånska „ledungsrätten“ blir därför följande
problem det väsentliga: varför inkallas „utfärdsledung“ vart fjärde år?
Det förefaller helt otänkbart att hela den danska ledungsflottan utkallats
vart fjärde år till ett härtåg (expeditio) mot främmande folk och riken.
De danska annalernas årtalsuppgifter om härtågen till sjöss under Valdemarernas storhetstid motsäga f. ö. ett dylikt antagande.
Fantasirik men föga övertygande är den förklaring, som Erik Arup
framlagt i sin i flera avseenden betydelsefulla undersökning „Leding og
ledingsskat i det 13. århundrede“. Han hävdar att den skånska ledungs
rätten avspeglar förhållandena under 1200-talets senare hälft. Följakt
ligen kan utgärdsledung icke beteckna ett verkligt ledungståg utan en
skatteledung. En skatteledung skulle enligt rätt dansk lag kunna ut-
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krävas av regeringen blott vart fjärde år, „de tre andre maa de nøjes
med sit tidligere kælebarn, ledingsavlösningen. Og vi fristes til i be
stemmelsen om, at havnemænd skal bære styremanden til skibet och fra
at se selve alarmeringsövelsen legemliggjort, til at tro, at nu er dette
noget, der sker i en og samme time, en ceremoni, der nu blot foretages
for att bevare skinnet af virkeligheten, det vigtige er, at, medens denne
ceremoni foretages, vejer de skattepligtige bönder deres seksten skæpper
sigtemel op, med deres smör, flæsk og köd - og naar de saaledes har
vejet deres havne op, er det hele forbi for den gang til atter om fire aar“.
Arup anför som stöd för sin uppfattning tvenne urkunder från 1271
resp. 1286, vilka ange att Sønderjyllands hertig verkligen uppbar skeppsproviant under de år ledung påbjöds och utgick. Men återspegla dessa
förhållanden från tiden för ledungens „förfall“ verkligen den situation,
som rådde då den skånska ledungsrätten författades? Om det varit fråga
om en ren skatteledung äro ju sådana bestämmelser alldeles meningslösa
som att var hamna skall lämna styremannen sköld och spjut, att styre
mannen skall draga försorg om ledungen i 16 veckor och att från var
hamna skall med styremannen fara en bofast man eller dennes son men
icke någon annan? Sistnämnda stadgande har bl. a. sin parallel i den
svenska Hälsingelagen: „Bönder och bofasta man skola sättes i vakt
(warp) och icke löskerkarlar“.
Jag finner det ganska otänkbart att Skånes ledungspliktiga bönder vart
fjärde år skulle statera i en komedi som den Arup antyder! Däremot har
Arup säkerligen rätt tolkat den ålderdomliga ceremonien att konungens
„gälkare“ eller en annan av hans högre ombudsmän skulle låta bära skovel
och spade till landstinget och påbjuda utfärdsledung: „Ceremonien skal
sikkert tilkendegive kongens forkyndelse for tinget af, at nu er faren over
hængende, at arbejdet maa ophore, arbejdsredskaberne deponeres i tingets
varetægt; nu er krigen der, og tinget maa beslutte, som kongen byder.“2
Om alltså „utfärdsledung“ enligt denna tolkning ursprungligen skulle
ha betecknat en aktiv militär prestation av de ledungspliktiga skåningarna,
måste man söka en annan förklaring till att den utbjudes vart fjärde år.
Det må då först framhållas att „ledungsrätten“ icke a priori bör betrak
tas som ett senare tillägg till Skånelagen och därför måste dateras till tiden
efter omkr. 1210. Den ingår nämligen blott i två av dess omkr. 165
bevarade handskrifter. Vidare må påpekas att Skånelagen är en „rättsbok“
alltså en av enskild person gjord uppteckning av gällande rätt inom land
skapets bondesamfund, varför den ej kan jämföras med den 1241 genom
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kungligt beslut utfärdade och stadfästa Jydske Lov. Vad finns det egent
ligen för hinder för att den skånska „ledungsrätten“ förelåg upptecknad
redan omkr. 1210 och att Skånelagens upptecknare underlät att taga med
den i sin rättsbok, emedan den främst avhandlade skyldigheter mot rikets
konung? Helt annorlunda var det med Jydske Lov. Här inarbetades på
riksstyrelsens önskan „ledungsrätten“ i lagtexten. Vi ha en klar parallell
härtill i det slutande 1200-talets Sverige. Omkr. 1285 tillkom östgötalagens „rättsbok“ på enskilt initiativ, tyvärr är den blott bevarad i två
handskrifter. Den innehåller ingen ledungsrätt, ehuru det framgår av
texten, att en ledungsorganisation då måste ha existerat inom lagsagan.
1296 stadfästes genom kungligt beslut den av en lagkommission utarbe
tade Upplandslagen, i vars konungabalk ingå tre utförliga kapitel om
ledungen. Det kan väl knappast råda något tvivel om att den ledungspliktiga östgötska lagsagan hade sin egen „ledungsrätt“, men den medtogs
icke av „rättsbokens“ upptecknare.
Skånelagen befattar sig icke med kyrkan, med städerna eller med
ledungsuppbådet, emedan dessa ha sin egen rätt. Jag kommer därför
fram till hypotesen, att den skånska ledungsrätten tillkommit före omkr.
1210, ehuru den genom en ödets välvilliga slump blott bevarats i två
avskrifter från 1400- och 1500-talen.
Vi tvingas då fram till antagandet att den skånska ledungsrätten varit
gällande under den storhetstid, som Danmark upplevde under de första
Valdemarerna. Dess bakgrund är dyster. Under de tronstrider, som vid
1100-talets mitt sönderslita det danska riket, blir detsamma ett mål för
vendiska piraters strandhugg och härjningar. Sannolikt hade sådana redan
tidigare förekommit - jag erinrar om att den norrom Halland belägna
norska staden Kungahälla 1135 härjades av en vendisk sjörövarflotta.
Vakthållet kring det utsatta danska riket, som bestod av öar och kustbygdar, blev en allt annat överskuggande nationell angelägenhet, varför
rikets „ledung“ främst hade en defensiv uppgift.
Omsider går segraren i tronstriderna, konung Valdemar I, till offen
siven mot venderna, trots att de på det skånska landstinget församlade
bönderna voro föga entusiastiska för ett härtåg, vars mål låg utanför rikets
landamären. Senare berättar Saxo att även efter Riigens erövring 1168
blevo de danska farvattnen hemsökta av sjörövare. Det beslöts därför
(år 1171) att man skulle räkna över den danska ledungsflottan och att
vart fjärde skepp skulle ligga ute på vakt så länge som årstiden det tillät
(d.v.s. mellan höst- och vårstormarna). Genom denna förnuftiga anord-
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ning kunde, enligt Saxos utsago, mycket folk frigöras och man hade
ändock en effektiv bevakningsstyrka till förfogande.
Det är troligt att Saxo menar att man för denna bevaktningstjänst uttog
vart fjärde ledungsskepp inom hela riket. Här skulle alltså föreligga en
viss parallell till förhållandena i Uppland vid 1200-talets slut. Upplands
lagen talar nämligen dels om hundare och skeppslag, varifrån ledungen
utgått uti mat och män, och dels om sådana, varifrån den utgått uti mat
men ej i män. Upplandslagen synes förutsätta att konungen årligen bjuder
ut ledung, något som måhända förklaras av nödvändigheten av att hålla
ett visst landvärn vid den östra riksgränsen mot karelare och ryssar.
Även i Danmark synes årliga ledungsutbud ha hört till regeln sedan 1100talets senare del, men de upphöra 1213 - det stora härtåget till Estland
1219 får räknas som ett „korståg“.
Tydligt är att den av Saxo omtalade minskning av den personella
ledungsbördan, som genomfördes 1171, icke kan spåras i den skånska
ledungsrätten liksom ej heller i några andra danska lagtexter. Den skånska
ledungsrättens gåtfulla bestämmelse, om en vart fjärde år påbjuden utfärdsledung måste emellertid grunda sig på samma skäl: ett allmänt
uppbåd av hela ledungsflottan år efter år blir en för rikets befolkning
alltför betungande börda, varför man inskränker densamma genom att
varje ledungsskepp och dess besättning inkallas blott vart fjärde år. Den
skånska ledungsrättens bestämmelser förutsätta emellertid i så fall att det
danska riket då skulle ha varit indelat i fyra stora militära distrikt, vilka
successivt avlöste varandra beträffande den aktiva ledungspliktens fullgörande.
Finnes det några spår av en dylik militär „fjärdingsindelning“ i det
medeltida Danmark? Härpå kan svaras att den kungliga danska hirden
(widherlagh) enligt en majestätsbrottsstadga, som tillskrives konung Kri
stoffer (1252-59), i rättsligt avseende var uppdelad på fyra stora jurisdiktionsområden. Det första av dessa är Jutland (som sekundärt klyvts i
en nordlig och en sydlig hälft med Kongeå som gräns), det andra är
Odense biskopsdöme (Fyn och en del av „Smålanden“) och det tredje
Roskilde biskopsdöme (Själland och några av „Smålanden“). Det måste
följaktligen har funnits ett fjärde jurisdiktionsområde, som omfattade
Lunds biskopsdöme (Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm). Av
konung Erik Klippings förordning om trohetsbrott av 1276 framgår att
dessa territoriella vederlagsfjärdingar benämnas worthhæld, d. v. s. „vakthåll“.
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„Vård“ och „vårdhåll“ ha en viss defensiv innebörd: man upprätthåller
en beredskap mot en befarad hemsökelse. I Gotlandslagen foreskrives att
var och en skall hålla vakt (varp) som är 20 år gammal och att han skall
själv utrusta sig med vapen. Tydligen var det nödvändigt att upprätthålla
en permanent kustbevakning på en för piratanfall så utsatt ö som Gotland.
Detsamma gällde om den av nordbor befolkade ön Man i Irländska sjön.
Även där upprätthölls under medeltiden och senare „watch and ward“.
Till borgarnas skyldigheter i medeltidens svenska städer hörde att göra
„wardh ok vaku“. De skulle bl. a. varsko om eldbränder och tillse att
ingen uppgjorde eld efter „vårdklockans“ ringning. Ansvariga för „vård
sättningen“, som gick i tur och ordning bland borgarna, voro två vårdsättare. Samtidigt voro städerna indelade i „fjärdingar“. Utbröt eldsvåda
skulle tre fjärdingar under befäl av sina fjärdingshövdingar släcka bran
den medan fjärde fjärdingen hölls i beredskap för att rädda invånarnas
lösegendom. Lika väl som en stad eller ett härad kunde vara indelat i
„fjärdingar“, lika väl kunde ett rike i militärt avseende vara indelat i fyra
vakthållsfjärdingar, d. v. s. med vaktposteringer och vårdkasar försedda
kustbevakningslin j er.
I folkungatidens Sverige förekommer också warphald i denna betydelse
i Hälsinge-, Upplands-, Södermanna- och östgötalagarna d.v.s. just inom
de fyra lagsagor, som hade mot Östersjön vättande kustbygder. Detta
„vårdhåll“ med olika vaktposter kan i Hälsingland avlösas av en aktiv
„utrodd“ (vtrob), som avser att med väpnade styrkor hindra fiendeflot
tor från att bränna och härja. Man får intrycket av att dessa lagbestäm
melser utformas vid en tidpunkt, då svenska kustbygderna voro utsatta för
ett ganska latent hot. Kanske under 1100-talets slut, då östliga sjörövar
flottor trängde in i Mälaren och bl. a. härjade Sigtuna?
Varför har då det defensiva begreppet „vårdhåll“ i Danmark endast
bevarats till eftervärlden i den för kungahirden under 1200-talet gällande
rätten? Jag nalkas här ett sedan länge brännbart problem i dansk historie
forskning: den danska herremannaklassens ursprung, dess samband med
den forntida kungahirden och med den jordägande bondeadel, som synes
ha haft en framträdande ställning inom rikets ledungsorganisation såsom
styremän med egna skepp.
Som Svend Aakjær uppvisat intyga runinskrifter att den gamla bonde
adeln redan på 1000-talet betraktat tjänsten inom kungahirden såsom
något hedersamt för dess medlemmar. Under 1100-talets senare hälft har
kungahirden fått en allt större omfattning. I konung Knut Valdemarssons

Kring ett dunkelt stadgande i den skånska ledungsrätten

315

„vederlag“, räknas med att dess medlemmar ha sina egna hem utanför
konungens gärd, vilket både Sture Bolin (i „Ledung och frälse“) och
Aksel E. Christensen (i „Kongemagt og aristokrati“) starkt poängtera.
Genom att medlemmar av den gamla bondeadeln „formellt“ upptogs i
kungahirden, skulle de, enligt Bolin, därmed ha „lämnat ledungsorganisationen, som hade att erlägga de viktigaste skatterna, stut och ledung.“
Denna Bolins slutsats är sannolikt riktig. Men är det så säkert, att dessa
„konungens män“, som voro utspridda över hela det danska riket, blott
tillhörde kungahirden i „formellt“ avseende? Ännu efter medeltidens slut
befann sig ju konungen på en permanent perigrination mellan sina olika
riksdelar och därvarande kungsgårdar. Är det icke tänkbart att han bytte
de hirdmän, som skulle tjänstgöra vid hans resor inom de olika riksdelarna? Och låg det icke i en framväxande stark konungamakts in
tresse att ha „konungens män“ placerade över hela riket, där de kunde
inskrida mot eventuella uppror?
Om alltså hirdmännen till stor del voro utspridda över hela riket, måste
de ha haft en militär indelning. De uppdelades därför på avdelningar
(svet) inom de olika „vakthållsområden“ (tvorthhæld), där de hade sitt
hemvist. Liksom de ledungspliktiga bönderna i en hamna voro „hamnobröder“, voro „konungens män“ inom ett visst begränsat distrikt „bröder“
med varandra, vilket synes framgå av den vid 1100-talets slut tillkomna
„broderlistan“ i „Kong Valdemars jordebog“. Den gamla bondeledungen
(med dess här antagna indelning i fyra olika worthhæld) „förföll“ kort
därpå till uteslutande skatteprestationer. Samtidigt behöllo de skattefria
„konungens män“ sin gamla territoriella indelning en tid framåt.
Mycket har skrivits om den nordiska ledungen och om dess „förfall“,
varvid stundom historieromantiska känslor ha gjort sig gällande. Man
konstaterar att det Danmark, som tidigare erövrat England, sedan knap
past kunde värja sig mot små slaviska grannfolks härjningar, liksom att
Sveariket, varifrån utvandrade varjager underlagt sig „det stora Svit
jod“ d. v. s. Ryssland, befann sig i en lika prekär situation. Det må
då först påpekas att det är helt obevisat att vikingatidens nordiska expan
sion i västerled och i österled förutsätter existensen av en ledungsorganisation. Ofta är det just försvaret av det egna landet, som framtvingar en
mer eller mindre långlivad organisation av dess stridskrafter. Härpå tyder
dels att ledungsorganisationer uppstodo i av nordiska piratflottor hem
sökta länder som England och Frisland, dels av att den norska ledungen
ursprungligen synes ha varit ett kustförsvar mot de vikingar, som från
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sina sjörövarnästen i väster gjorde strandhugg i de norska kustbygderna.
Ledungsplikten uppfattades av folket som en nödvändig börda, vilket
framgår av den norska Gulatingslagens stadgande: „Icke kunna vi neka
honom (= konungen) ledung till landsändan, om han utbjuder den, sig
själv till tarv och oss till gagn.“ Saxo omtalar, att ledungsskyldigheten var
en tung börda för den danska allmogen, men att den var ofrånkomlig på
grund av att de danska kustbygderna och farvattnen eljest voro prisgivna
åt vendiska sjörövares framfart.
En försvarsorganisation kan givetvis även utnyttjas för en offensiv
krigföring, men den kan aldrig bli ett självändamål. Om ett medeltida
nordiskt rike fick ett förbättrat militärt läge, hade detta till följd att dess
försvarsbörda underkastades en revision, varvid beredskapen minskades.
De ledungspliktiga skånska bönder, som levde under Valdemar I:s tid,
voro säkerligen belåtna att bli befriade från tre års ledungsuppbåd
genom erläggande av en penningskatt - en mark penningar årligen från
varje hamna. Reellt upphör det danska ledungsväsendet, då Valdemar II
står på höjden av sin makt. Genom att Danmark underlagt sig den södra
Östersjökusten, hotas det icke längre därifrån av några piratflottor. Den
danska ledungens egentliga funktion betraktades därmed som avslutad.
För krig mot Holstein eller Sverige behövdes pansrade ryttarskaror och
de kostade pengar, som konungen delvis anskaffade genom „skatteledungen“.
I det väldiga och av isolerande fjäll uppfyllda kustlandet Norge, där de
huvudsakliga förbindelserna alltid måste gå sjöledes, hade ledungsorganisationen en starkare livskraft, även om den här på grund av ett mindre
hotat militärt läge började „förfalla“ genom att gradvis övergå till skatteledung. Endast i krig mot Danmark hade Norge någon större nytta av
ledungsorganisationen, mot Sverige var den realiter verkningslös.
Hur kom det sig då, att den aktiva ledungsorganisationen levde kvar i
Sverige mer än ett sekel längre än i Danmark? Att döma av landskaps
lagarna och av Erikskröniken (som aldrig omnämner ordet „ledung“,
men som efter tysk förebild kallar varje härtåg utanför rikets landamären
för „resa“) existerar det aktiva ledungsväsendet i Sverige ännu vid 1300talets begynnelse. Liksom i Valdemarernes danska rike består det dels av
krigsledung, dels av skatteledung. Detta tyder på att man under den när
mast föregående tiden har kunnat mjuka upp ledungstjänsten på grund
av ett gynnsammare eller ändrat militärt läge. Vi veta att Magnus Ladu
lås genom en överenskommelse med det småländska kustlandet Tjust
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högst väsentligt inskränkte dess skyldighet att utrusta ledungsskepp. Det
var samme konung som enligt Alsnö stadga sökte befrämja uppkomsten
av en pansrad ryttarhär, vilken kunde stå till hans förfogande.
I den under konung Magnus Erikssons regering på 1340-talet utarbe
tade landslagen saknas emellertid alla bestämmelser om ledungen, där
talas blott om „vapensynerna “ med frälsets ryttare. Vad är orsaken här
till? Jag tror att det är den omständigheten att Sverige efter mer än två
seklers omväxlande aktivt och „kallt“ krig 1323 uppnådde en „evig fred“
med det ryska storfurstendömet Novgorod. Den långa kampen om de
finska stamområdena syntes då vara slut genom gränsdragningen i Nöteborgsfreden. I Sverige ansåg man sig då vara i samma situation som Dan
mark år 1212. Motvilligt tvangs sedan Magnus Eriksson av en (bl. a. av
den heliga Birgitta) igångsatt propaganda att företaga ett „korståg“
över den ryska gränsen 1349. I motsats till Valdemar II:s Estlandskorståg
1219 slutade det olyckligt. Måhända var detta en bidragande orsak till
att det aktiva ledungsväsendet ännu förde ett flämtande liv under ytter
ligare ett hundratal år och att de sista spåren av detsamma kunna spåras i
Karl Knutssons finländska riksdel? För krigsföretag mot Norge och Dan
mark var den gamla ledungsorganisationen obrukbar - dess egentliga
uppgift var att fungera som en „skärgårdsflotta“ i österled. Själva ledungsskeppen spelade här främst rollen av transportmedel och av alla
stridsskildringer att döma kämpade deras besättningar til lands.
Lika litet som i 1170-talets Danmark fanns det i världskrigsårens Sve
rige någon önskan att inkalla större „beredskapsstyrkor“ än som var nöd
vändigt. Vid inkallelserna av de värnpliktiga måste man genom ständiga
avlösningar taga hänsyn till att det civila livet icke skulle bli mer eller
mindre lamslaget. Sin största omfattning, som i realiteten var „fullt pådrag“, hade inkallelserna den ödesdigra våren 1940. Då inträdde den i
den skånska ledungsrätten förutsedda situationen „att fiendehär ligger vid
landet.“ 3
NOTER
1 H. T. 8 r:bd 5 s. 232 f. 2 Arup, Danmarks historie I s. 188. 3 En helt annan
hypotes om ursprunget till vederlagets indelning i „worthhaeld" har framlagts av
Erland Hjärne i hans undersökning „Vederlag och sjöväsen" (i Namn och bygd
1929); den av mig här framförda har jag tidigare antytt i (Svensk) Historisk tid
skrift 1950 s. 473 f.

UDENRIGSMINISTERIETS
ARKIVSYSTEM
Sjøqvist

I den danske centraladministration har man gennem tiderne anvendt tre
forskellige arkivsystemer. De kendteste og mest benyttede er kancellisyste
met og rentekammersystemet. Det første er udformet i Danske Kancelli
og videreføres i de ministerier og institutioner, der nedstammer her fra.
Princippet er, at der hvert aar anlægges en ny journal med tilhørende
register. Hver sag faar sit nummer og alle skrivelser, der hører til samme
sag, indføres under det nummer, sagen først har faaet. Ved henlæggelsen
anbringes sagerne i nummerrække. Rentekammersystemet er, som navnet
siger, udformet i det gamle Rentekammer og fortsat i de ministerier og
institutioner, der afleder sin herkomst fra dette kollegium. Efter dette
system oprettes der ligeledes hvert aar en journal med register, men hver
indkommende skrivelse faar sit særlige journalnummer, uanset om der
paa et tidligere nummer er indført skrivelser i samme sag. Forbindelsen
mellem skrivelserne i samme sag sker ved at forsyne de enkelte numre
med frem og tilbagevisninger. Alle skrivelserne i en bestemt sag findes
paa det sidste nummer.
Det tredie og mindst kendte er dossier- eller realsystemet, hvorefter
sagerne ikke faar et nummer efter den aarlige journal, men anbringes
efter deres emne i forskellige dossiers (realgrupper). En journal findes
ikke, men derimod en række protokoller, hvor skrivelserne indføres krono
logisk efter afsender eller adressat med henvisning til den gruppe og
afdeling, hvor hele sagen findes samlet. Dette system benyttes her i lan
det af udenrigstjenesten, og er i sin endelige form først blevet gennem
ført i dette aarhundrede.
Man kan nu spørge, hvorfor udenrigsministeriet og dets forgængere
har valgt dossiersystemet, der - idet mindste ud fra en teoretisk betragt
ning - ikke kan siges at være saa klart og fast opbygget som de to tidligere
skildrede systemer? Det har da heller ikke manglet paa kritik af dette
specielle system, og Administrationskommissionen af 30. juni 1923 (og-
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saa kaldet Forenklingskommissionen) gjorde i sin betænkning af 12. fe
bruar 1926 et kraftigt forsøg paa at faa det afskaffet og erstattet med
kancellisystemet. Kommissionen gjorde gældende, at systemet var „uhen
sigtsmæssigt og uforholdsmæssigt kostbart. Man har efter en meget om
hyggelig Gennemgang af dette faaet den Opfattelse, at der ved dets Til
rettelæggelse har gjort sig overvejende videnskabelige, historiske Hensyn
gældende, og at dette har medført forringet Hensyntagen til det økono
miske og praktiske“.
Trods denne skarpe kritik blev systemet hverken afskaffet eller ændret,
og det skyldtes, at kommissionen efter at være blevet gjort bekendt med
den daværende arkivar Axel Heils’ redegørelse (der delvis ligger til
grund for den følgende fremstilling) maatte erkende, at dette arkivsy
stem ikke var blevet udformet af overvejende videnskabelige og historiske
hensyn, men derimod var vokset naturligt frem efter de krav, som en
udenrigsstyrelse maa stille til sit arkiv.
Undersøger man da, hvorledes udenrigsministeriet i tidens løb har ud
viklet sit arkivsystem, maa man først betænke, at ministeriets sagomraade
ikke blot er mere mangfoldigt end andre ministeriers, men at en meget
stor del af sagerne tillige er fortløbende. Det er først og fremmest disse
forhold, der fra den tidligste tid har været bestemmende for en ordning
af ministeriets akter i saglige grupper, og de er desuden aarsagen til, at
man ikke kan sammenligne udenrigsministeriets arkiv med andre danske
ministerialarkiver, men at man maa jævnføre dem med andre landes udenrigsministerielle arkiver.
Udenrigsministeriet blev oprettet den 24. december 1770 ved udskil
lelse fra Tyske Kancelli, hvor udenrigsstyreisen havde udgjort en særlig
afdeling, og arkivsystemets historie siden da falder i tre hovedafsnit. Det
første gaar fra 1770 til 1856, det næste fra 1856 til 1909, og det sidste
fra 1909. Det system, som ministeriets første arkivar, Cancelliraad Scharffenberg, anlagde var ganske naturligt en fortsættelse af det, man havde
brugt i Tyske Kancelli for de udenrigske sagers vedkommende. Man
førte en kopibog over udgaaende skrivelser, den saakaldte Gehejmeregistratur, men man havde ingen journal over de indkomne skrivelser.
Sagerne henlagdes efter deres indhold og faldt i to hovedrækker: den ene
for politiske sager ordnet efter lande, den anden for alle andre sager
ordnet efter deres emne og kaldet „almindelige korrespondancesager“.
Her finder man undergrupper som: assurancesager, blokadesager, deser
tører, efterlysninger etc. etc., altsaa et primitivt dossier- eller sagsystem.
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Efterhaanden indførtes en del forbedringer. 1785 oprettedes saaledes en
journal, den saakaldte Manualprotokol, hvorefter hver skrivelse fik sit nr.,
men dette journalnummer spillede ingen anden rolle end gennem henvis
ninger at være mellemledet mellem de sammenhørende skrivelser. Hen
læggelser skete stadig ved at politiske sager blev lagt landevis, og de alm.
korrespondancesager blev lagt efter den saglige gruppering. Det samme
skete, da man i 1821 indførte Departementalregistraturen til aflastning af
Gehejmeregistraturen, der fra nu af kun omfattede politiske sager.
Ved midten af det 19. aarhundrede, da sagernes antal begyndte at
vokse stærkt, viste dette system sig at være for primitivt. Det blev stadig
mere paakrævet at faa indført et journalnummer eller anden paategning,
efter hvilken sagen kunne fremtages. Noget system for saglig henlæg
gelse i forbindelse med journalnumre kendtes jo ikke, og man stod derfor
overfor det problem at forene henlæggelsen efter journalnummer med den
videst mulige hensyntagen til den saglige inddeling, der laa til grund for
det daglige arbejde i ministeriet.
Det afgørende for den nyordning af arkivsystemet, der gennemførtes
pr. 1. april 1856, blev da, at Manualprotokollen afløstes af en nærmest
efter kancellisystemet anlagt journal, i hvilken hver side bar eet nummer.
Journalen afsluttedes ikke hvert aar, men udgjorde et fortløbende række
paa ca. 20 bind med ialt 10.000 numre. Naar disse var blevet brugt, paabegyndtes en tilsvarende række. Saaledes fik man en A-journal, der gaar
fra 1856 til ca. 1888, da B-journalen oprettedes, og denne afløstes i 1907
af C-journalen. Ved hjælp af denne journal blev det muligt at gennem
føre en samlet indføring af alle ind- og udgaaende skrivelser paa samme
journalnummer, og ved henlæggelsen fulgte man nu det princip, at alle
sagens akter samledes paa det sidste nummer, hvis de ikke som vigtigere
politiske, økonomiske eller administrative sager helt udtoges af nummer
rækken. Man var altsaa nu tilsyneladende gaaet helt over til journalsyste
met, men ogsaa kun tilsyneladende. Thi man var fra første færd klar
over, at udenrigsministeriet med sit brogede sagomraade ikke kunne
arbejde med et rent journalsystem, og derfor udarbejdedes efterhaanden
et meget udførligt sagregister til journalen. Det var inddelt i ca. 200
saggrupper (med undergrupper) i alfabetisk orden. Som exempel kan
nævnes bogstav T: Telegraph, Territorialhøjhed, Theater, Tidender og
Aviser, Traktater, Tyrkiet, Tyskland etc. Saginddelingen var den samme
som tidligere, men man havde nu slaaet de politiske og almindelige sager
sammen i een række ordnet efter bogstav. For undergruppernes vedkom-
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mende var systemet mest udviklet under de enkelte lande f. ex. Frankrig:
1) det kgl. danske gesandtskab, 2) det herværende franske gesandtskab,
3) danske konsuler i Frankrig, 4) franske konsuler i Danmark, 5) politi
ske indberetninger, 6) handelstraktater etc. Dette sagregister var saaledes
i virkeligheden en systematisk inddeling af hele arkivet. Kun i handelsog konsulatafdelingen, der fra 1848 til 1866 udgjorde et særligt departe
ment i udenrigsministeriet, benyttedes et andet system, nemlig rentekam
mersystemet. Dette skyldtes, at denne afdeling før 1848 hørte under Kommercekollegiet. Da afdelingens selvstændige stilling blev ophævet i 1866,
ophørte man ogsaa at bruge rentekammersystemet, og fra nu af benyttedes
ministeriets almindelige journalsystem paa handels- og konsulatssager.
Ved ordningen af 1856 var der som nævnt blevet indført en journal,
men allerede før den tid havde man tillige en protokol, hvor alle de ind
komne skrivelser blev indført kronologisk og for repræsentationernes ved
kommende tillige med nummer. Alle skrivelser fra f. ex. gesandtskabet i
London blev saaledes indført i en afdeling for sig. Denne protokol bibe
holdtes nu, fordi man i ministeriet altid har lagt stor vægt paa at have
en fuldstændig oversigt over korrespondancen med de enkelte repræsen
tationer. Indtil 1891 havde man kun en protokol for indkomne skrivelser,
men i dette aar indførtes tillige en protokol for de udgaaende. Der fandt
saaledes en dobbeltindføring sted, thi dels skulle skrivelserne i journalen
for at faa et journalnummer, og dels skulle de i protokollen. I tidens løb
viste det sig imidlertid, at skulle man finde en sag, saa gik man næsten
aldrig til journalen, men man slog op i protokollerne eller i sagregistret.
Dette betød, at man i praksis godt kunne undvære journalen, men ikke
protokollerne forudsat, at man kunne finde en ny maade at betegne
sagerne paa, der gjorde dem uafhængige af journalen.
Systemet af 1856 havde for sin tid betydet et væsentligt fremskridt,
men da man kom ind i det 20. aarhundrede og sagernes antal og art stadig
voksede, kunne det ikke længere holde trit med udviklingen. Med sine
dobbelte indføringer virkede det for langsomt, og der viste sig ofte store
vanskeligheder med at finde sagerne i arkivet, fordi man arbejdede med
et blandet journal- og sagsystem. Dette havde man da ogsaa for øje, da
der i 1906 nedsattes en kommission til forberedelse af en omordning af
udenrigsministeriets forhold. I kommissionsbetænkningen af 21. december
1907 hed det saaledes: „Naar Ekspeditionen (af ministeriets sager) for
Tiden næppe i Almindelighed foregaar med saa stor Hurtighed som
ønskeligt, maa grunden dertil.... ikke blot søges i utilstrækkelig Ar-
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bejdskraft, men ogsaa i en mindre tidssvarende Ordning af Arkivet. For
at afhjælpe Manglerne paa dette Punkt vil Kommissionen tilraade, at der
samtidig med Ansættelsen af en Underarkivar foretages en Revision af
Udenrigsministeriets Arkivordning, saaledes som det nylig er sket i det
svenske Udenrigsdepartement. Da dettes nye Arkivorganisation siges at
være mønsterværdig, vilde den muligvis kunne tjene til Forbillede for
den danske.“
Den nye underarkivar blev dr. phil. Eril Arup, der ansattes i oktober
1908. Hans første opgave blev at rejse til Stockholm for at sætte sig ind i
det nye system. Efter sin hjemkomst udnævntes han til arkivar og sam
men med sin underarkivar, cand. mag. Fr. de Fontenay, begyndte han fra
1. september 1909 den store omlægning, der imidlertid ikke betød noget
radikalt brud med fortiden, men snarere maa kaldes en videre udvikling
og fuldendelse af det saglige system, der kan føre sin oprindelse tilbage
til Tyske Kancellis dage.
Hovedprincippet i det svenske system, der iøvrigt er beslægtet med de
arkivsystemer, der anvendtes i de franske og østrig-ungarske udenrigs
ministerier, bestaar der i, at man inddeler alle sager efter deres saglige
indhold i bestemte grupper, der igen deles i afdelinger, som atter deles i
de enkelte sager. Hovedgruppen betegnes ved et tal, afdelingen ved et
bogstav og enkeltsagen igen ved et tal. Sagen om Storbritanniens inden
rigspolitik hedder saaledes 137 D 1, idet gruppe 137 omfatter Storbri
tannien og afdeling D den almindelige indre politiske udvikling. Der fin
des nu ialt 191 hovedgrupper, der falder i ca. 2500 afdelinger. Antallet
af enkeltsager kan skønsmæssigt anslaas til at ligge mellem 400.000 og
500.000. En journal findes ikke. Sagerne faar som nævnt deres sagnummer
efter den gruppe og afdeling, hvor de efter deres indhold hører hjemme.
Derved har man opnaaet, at det tungt arbejdende apparat med to indfø
ringer, nemlig i journal og protokol, er blevet afskaffet. Skrivelserne
akteres nu ud fra arkivsystemet og indføres kun i protokollen, hvilket gør
expeditionsmaaden hurtig og smidig. Hovedparten af den post, der aabnes mellem kl. 8 og 9 om morgenen, kan sendes akteret, protokolleret
og bilagt ældre akter eller fortilfælde til kontorerne kl. 10.30-11, parat til
videre expedition.
For at gøre systemet saa effektivt som muligt er det blevet suppleret
med en række hjælpemidler. Hver afdeling har saaledes en registerseddel
d. v. s. en liste over alle de enkeltsager, der findes i afdelingen med angi
velse af sagens nummer og fulde titel. Antallet af sager inden for disse
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afdelinger kan variere meget stærkt. De mindst benyttede har kun 5 til
10 sager, medens de vigtigere har flere tusinde, ja den afdeling, der om
fatter værnemagersager har over 15.000 numre. Det vil let indses, at vok
ser en afdelings sager blot til 100 eller 200 numre, bliver registersed
lerne temmelig uoverskuelige. Denne vanskelighed har man søgt at af
bøde ved at inddele visse afdelinger efter lande, eller naar det passer
bedre efter aar. Hvad der menes her med kan bedst illustreres ved et par
eksempler. Den afdeling, der tidligere omfattede sager om studieadgang
til fremmede landes arkiver, biblioteker og musæer hed 41 T. Skulle man
nu finde den sag, der behandlede spørgsmaalet om f. ex. adgang til
Record Office, var det nødvendigt at gennemlæse den meget lange 41 T
registerseddel, saafremt man ikke kunne huske sagens nummer. Dette gav
let anledning til, at sagen blev overset og at man oprettede en ny og over
flødig sag. Derfor indførte man for 20 til 25 aar siden, at saadanne afde
linger blev inddelt efter lande, saaledes at studieadgang til engelske arki
ver kom til at hedde 41 Storbritannien 10, og til franske arkiver 41 Fran
krig 10, og saa fremdeles. I visse tilfælde var det dog mere praktisk at
foretage en aarsinddeling. Dødsboer efter sømænd hedder 26 V. Da der
hvert aar er mange af den slags sager, kaldes den første i f. ex. 1955 for
26 V 1/55, den næste faar nr. 26 V 2/55 o. s. v.
For at beskytte akterne og for at lette identificeringen af sagerne er
disse anbragt i charteques, d. v. s. kartonomslag. Her er sagens nummer og
titel anført med blæk. Chartequene har farver efter de kontorer, hvor
sagerne hører hjemme. Administrative sager har brune omslag, politiske
har røde, økonomiske har grønne o. s. v. For at hindre at akterne under
transporten mellem kontorerne og arkivet falder ud af omslagene, er de
fleste af sagerne indbundet, d. v. s. at skrivelserne er gennemhullet i mar
ginen og bundet fast til omslaget med en snor. Naar sagerne er paa plads
i arkivet, ligger der inde i hvert charteque en kontrolseddel. Paa denne
seddel noteres hvornaar og hvem der laaner en sag, og kontrolsedlen bli
ver da liggende tilbage naar sagen sendes ud af arkivet. Endelig er der
oprettet omfattende navne- og sagkartoteker, der er uundværlige, naar det
gælder om hurtigt at finde ældre sager frem.
I de ca. 46 aar, der er gaaet siden dette system blev endelig udformet,
har det staaet sin prøve. Trods to verdenskrige og de efterfølgende urolige
efterkrigsperioder, trods den meget stærke vækst i antallet af ind- og udgaaende skrivelser, der i 1910 beløb sig til ca. 35.000, men i 1954 er
vokset til ca. 367.000, har systemet holdt. Havde man ikke faaet gennem-
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ført omlægningen omkring 1910, er der grund til at tro, at man med
systemet af 1856 ville være endt i fuldstændig kaos allerede under den
første verdenskrig. Embedsmændene har været glade for det, fordi det
er nemmere at arbejde med end kancelli- og rentekammersystemet. Thi
„det er“, som Forvaltningskommissionen af 1946 udtrykte det, „nemlig
en almindelig Erfaring, at Tjenestemændenes Erindring hæfter sig ved
Sagens Emne og ikke - som det kronologiske System for saa vidt kræver
- ved det Tidspunkt, da den er indkommet, da der har været en eller
anden vigtig Ekspedition i den, eller da den er afgjort.“ (3. Betænkning
s. 286). Det er da ogsaa interessant at se, at medens Forenklingskommis
sionen i 1926 ønskede dossiersystemet afskaffet, saa gik Forvaltnings
kommissionen af 1946 ind for det og ønskede det udbredt til flere admi
nistrationskontorer. (3. Betænkning s. 282 f.)
Men alt dette forhindrer ikke, at systemet har skavanker, hvoraf nogle
endda er betydelige. En af de første vanskeligheder, der melder sig ved
dossiersystemet, er, at en hel del sager har flere aspekter. Striden om den
persiske olie havde saaledes baade en politisk og økonomisk side. I den
slags sager maa arkivpersonalet i samarbejde med kontorerne jugere, hvor
akteringen skal finde sted, hvilket stiller et ikke ringe krav til de akterende
personers kundskaber og erfaring. En meget almindelig maade at løse
saadanne problemer paa bestaar i at lægge kopier ud paa de aktpakker,
som sagens aspekter omhandler. Det er da en fast regel, at sagen expederes paa den aktpakke, hvor originalskrivelsen findes.
Der kan imidlertid ogsaa opstaa andre vanskeligheder, f. ex. naar en
sag „drejer“, d. v. s. saafremt det viser sig, at den har et andet indhold end
først antaget. Meddelelsen om en bilulykke i udlandet viser sig ved nær
mere undersøgelse at være en udsmuglingsaffære. I saa tilfælde maa der
foretages ret besværlige omakteringer. Endvidere kan der let finde „over
lapping“ sted, naar to eller flere grupper og afdelinger emnemæssigt
tangerer hinanden. Det kan ogsaa ske, at der oprettes en ny sag, skønt der
findes en ældre om samme emne, men den slags fejltagelser kan for en
stor del hindres ved gode kartoteker og omhyggeligt førte registersedler
eller „visdomsbøger“.
En ret alvorlig ulempe ved det nuværende system er, at det i virkelig
heden ikke længere er helt systematisk. Den oprindelige idé var jo, at en
sag udelukkende skulle anbringes efter sit emne, men udviklingen har
medført, at det har været nødvendigt at indskyde tidsmæssigt afgrænsede
grupper. Allerede under den første verdenskrig blev det nødvendigt at
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oprette en gruppe, der kaldtes „Krigens Virkninger på Handel og Næring“,
og det samme gentog sig under den anden verdenskrig. I 1940 blev det
tillige nødvendigt at indføre en gruppe, der behandlede alle spørgsmaal
i forbindelse med Danmarks besættelse, og de forskellige problemer i
forbindelse med overgangstiden efter besættelsen har ligeledes faaet sin
særlige gruppe. I praksis føles disse vanskeligheder dog ikke saa meget,
som man skulle tro, fordi gruppernes afgrænsning er ret naturlige, og
desuden yder kartotekerne og det trykte arkivsystem god vejledning.
Derimod har Danmarks deltagelse i efterkrigens mellemfolkelige sam
arbejde skabt betydelige arkivproblemer. Dette samarbejde har jo først og
fremmest ytret sig ved oprettelse af en række internationale institutioner
som F.N., Europaraadet, Det nordiske Raad, Marshallhjælpen (OEEC),
Det Nordatlantiske Raad (NATO) etc., og det spørgsmaal rejser sig da
straks, om de sager, som disse institutioner behandler, skal akteres efter
deres emne eller om de skal holdes samlet i særlige grupper under hver
institution. Der kan fremføres gode argumenter for begge akteringsmaader,
men en hel tilfredsstillende løsning er endnu ikke fundet. Udviklingen
synes dog at gaa i retning af at give hver institution og dets sagomraade
en særlig gruppe i arkivsystemet.
Manglen af en journal kan undertiden vise sig at være følelig, nemlig
i det tilfælde, hvor en sag forsvinder. Det er da meget vanskeligt at rekon
struere den eller finde ud af paa hvilket stadium, den befinder sig, i sær
deleshed da man - bortset fra et enkelt kontor - ikke har ført kopibøger
siden 1918-20. Det sker dog meget sjældent, at en sag gaar tabt for stedse,
og man har derfor ikke anset det for hensigtsmæssigt at belaste det dag
lige arbejde med saa tungtvirkende apparater som journaler og kopibøger
af hensyn til disse undtagelsestilfælde.
Endelig maa det nævnes, at visse emner kan udvikle sig med saa eks
plosiv kraft, at de sprænger alle rammer. Eksempler her paa er sager om
Danmarks besættelse, Marshall-hjælpen eller Danmarks tiltrædelse til Den
Nordatlantiske Pagt. I saadanne tilfælde maa der i den første tid hver
dag oprettes mange nye sager, og i løbet af faa maaneder kan disse tælles
i tusinder. En saa voldsom udvidelse medfører hyppigt, at der maa fore
tages store omakteringer og omlægninger, naar udviklingens omfang og
forløb bedre kan overskues. Derfor kan samme sag i tidens løb faa flere
forskellige journalnumre, og man maa da ved henvisninger i protokoller,
paa registersedler eller charteques sikre sig, at eftertiden faar mulighed
for at finde frem til disse aktpakker.
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Derfor er der grund til at fremhæve, at en af de betydeligste vanskelig
heder udenrigsministeriets arkiv kæmper med, er det stærke arbejdspres,
der besværliggør en nøje planlægning af akteringen. Meget ofte er det
som at lægge skinner, medens togene kører. Dette bør eftertidens arki
varer, embedsmænd eller videnskabsmænd betænke, naar de engang skal
arbejde med ministeriets arkivalier.
Men alle sine svagheder til trods maa udenrigsministeriets arkivsystem
dog siges at opfylde sit hovedformaal, nemlig at være et smidigt og effek
tivt virkende apparat i det daglige arbejde, og den, der har lært at benytte
det, vil ikke være i tvivl om, at det er godt egnet til udenrigsministeriets
specielle forhold.
Derimod kan det være mere tvivlsomt, om andre administrationsgrene
kan benytte det med samme udbytte. Der er grund til at tro, at de mini
sterier og institutioner, der behandler sager af ensartet og relativ kortvarig
natur vil være bedre tjent med fortsat at bruge de gamle og anerkendte
arkivsystemer, i det mindste indtil nye og bedre er blevet gennemprøvet.

GORM OG HARDEGON
Av Asgaut Steinnes

Det som vi har av viss historisk kunnskap om Gorm Gamle, er ikkje
mykje. Vi veit at han var ein dansk konge i fyrste helvta av 900-åra, at
han hadde ein kongsgård i Jelling, som vel var hovudsætet hans, at dron
ninga hans heitte Tyre, og at han med henne hadde sonen Harald, som
vart konge etter faren. Eit historisk faktum torer det og vera at han hadde
ei dotter, Gunnhild, som var gift med den norske kongen Eirik Blodøks.
Det meste av dette kan vi lesa oss til av runeinnskriftene på dei to Jellingsteinane, den som Gorm reiste over Tyre, og den som Harald Gormsson
sette opp til minne om foreldra sine og til ære for seg sjølv. Så godt som
alt som elles vert fortalt om Gorm, er anten meir eller mindre uvisst eller
så avgjort oppdikta at det ikkje kan vera strid om det ein gong.
Eg skal ikkje her freista å gje noko referat av det lange og detaljerte
ordskiftet kring tradisjonane om Gorm Gamle. Føremålet med denne
artikkelen er berre å peika på nokre moment som hittil, etter det eg kan
sjå, ikkje har komi fram i diskusjonen, og som eg trur at det kan vera
verdt å ta med.
Den fyrste sogeskrivaren som nemner Gorm, er Adam av Bremen. I
bok I hjå Adam, kap. 55, vert Gorm nemnd i slik samanheng:
„Apud Danos eo tempore Hardecnudth Vurm regnavit, crudelissimus,
inquam, vermis et christianorum populis non mediocriter infestus.“
Teksta er her sitert etter Schmeidlers utgåve frå 1917 og svarar til den
som finst i handskrifta A 1, den Adam-handskrifta som både er den
eldste vi har (frå ikring 1200), og som står den opphavlege teksta nærast.
A 1 er elles den einaste sjølvstendige handskrifta av A-typen som inneheld
bok I. Dei andre handskriftene er hjå Schmeidler skipa i to grupper som
han kallar B og C. A-handskriftene er etter Schmeidler ætta frå Adams
originalmanuskript i si opphavlege form, B- og C-handskriftene etter det
same originalmanuskriptet i ei form som det hadde fått då fyrst Adam
sjølv og seinare andre hadde arbeidt vidare med det, skri vi om sumt og
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gjort ymse rettingar og tillegg.1 I staden for „Hardecnudth Vurm“ i det
siterte stykket har både B- og C-handskriftene „filius Hardewigh Gorm“
eller tilsvarande namneformer med „filius“ framanfor.
Adam nemner Gorm to stader til straks etter den fyrste staden, i I 57
og I 59. I A 1 vert Gorm i I 57 kalla „Vurm“, i I 59 „crudelissimus
Worm“. For „Vurm“ eller „Worm“ har dei 3 viktigaste B-handskriftene
på båe desse stadene „Gorm Wrm“, „Gorm“ og „Vrom“ eller „Orm“.
I C har namnet båe stader forma „Gwrm“.
Ordspelet med „vermis“ og variantane i B-handskriftene syner at forma
„Vurm“ eller „Worm“ svarar til den som Adam sjølv har nytta. Ein av
dei som har arbeidt vidare med originalmanuskriptet etter Adams tid,
har retta namnet til Gorm. Dermed har ordspelet med „vermis“ vorti
øydelagt. Namnet Gorm har vori tilskrivi over lina. I ei av B-handskrif
tene har på to stader båe namneformene komi med („Gorm Wrm“). Ein
av tekstbøtarane har dessutan gjort „Hardecnudth“ til „Hardewigh“
(„Hardeuich“, „Hardewich“). Båe desse „rettingane“ har ført teksta i
B- og C-handskriftene bort frå den opphavlege.
Samstundes har, som vi har sett, både B- og C-handskriftene ordet „fi
lius“ framføre „Hardewigh“ eller den tilsvarande namneforma. Johannes
Steenstrup har haldi fram at dette ordet lyt vera eit innskot, og at Gorm
har hatt dobbelt-namnet Hardeknut Gorm.2 Mellom dei som har fylgt
Steenstrup i dette synet på teksta, nemner eg Lauritz Weibull og Elis
Wadstein.3 Andre, som Herman Møller og Gustav Storm og i seinare tid
fyrst og fremst Lis Jacobsen, som har gått imot Steenstrup i ei detaljert
utgreiing,4 har meint at ordet „filius“ er opphavleg, og at det i A 1 difor
skulle ha stått „filius Hardecnudth Vurm“. Tydinga ville då verta „Gorm,
son til Hardeknut“.
Etter mitt skjøn har Steenstrup rett i at ordet „filius“ i B- og C-hand
skriftene er eit innskot. Viktig for tolkinga er her det vesle ordet inquam.
Steenstrup har nok vori på det reine med kva som ligg i dette ordet, men
har ikkje dregi den fulle konsekvensen av den måten som det vert nyt
ta på.
Ordet inquam, „seier eg“, er liksom dei andre formene av det same
ordet sermerkt med det at det alltid står etterhengt, aldri fremst i ein
samanheng. I 3. person eintal, inquit, „seier han“, står ordet jamnast
innskoti i eit sitat i direkte tale. På denne måten er inquit brukt mange
stader hjå Adam. Vi finn og 3. person fleirtal, inquiunt, og presens parti
sipp, inquiens, brukt hjå han på same måten. 1. person eintal, inquam,
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kan i klassisk latin like eins stå som innskot i direkte tale. Men dette finn
vi mindre ofte av di det ikkje er så vanleg at ein mann i skrift siterer sine
eigne ord. Derimot vert inquam serleg i retorisk stil ofte brukt når eit ord
eller innhaldet av ei vending vert oppatt-teki med større tyngd. Ei mengd
døme på dette målbruket finn vi i talane hjå Cicero. Ofte er det det same
ordet som vert oppatt-teki: tu, tu, inquam, illum occidisti (Phil. XIII, 41);
armis fuit, armis, inquam, fuit dimicandum (Planc. 87). Men det er og
vanleg at ordet eller innhaldet av vendinga vert oppatt-teki med eit syno
nym eller ei omskriving: patrem patriae, parentem, inquam, vestrae libertatis (Rabir. 27); teste homine nequam . . . ., te ipso, inquam, teste (Verr.
I, 83).5 Ein fast regel er at inquam alltid fylgjer direkte etter det oppatttekne ordet eller ord-innhaldet.
Hjå Adam har eg funni inquam til saman 3 stader. Den fyrste staden
er nemnd ovanfor. Dei to andre stadene er i I 63 og III 62.
I dei siste kapitla av bok I fortel Adam om erkebisp Unni og hans
sjølvgløymande misjonsgjerning. Etter forteljinga om Unni held han i I
63 fram såleis:
„Eia vos episcopi, qui domi sedentes gloriae, lucri, ventris et somni
breves delicias in primo episcopalis officii loco ponitis! Respicite, inquam,
istum pauperem seculi et modicum, immo laudabilem magnumque sacerdotem Christi.“
Ordet „respicite“ føre inquam viser i dette sitatet attende til ordet
„eia“, som i den gjevne samanhengen kan omsetjast med „sjå her“ eller
liknande. Adam held det biletet som han nyst har teikna av erkebisp Unni,
opp som ein spegel for dei blautvorne og njotesjuke bispane i hans eiga
samtid.
Mot slutten av bok III fortel Adam om ein prelat som han sjølv hadde
kjent, erkebisp Adalbert, ein mann som hadde sikta høgt og vorti sjeleleg
knekt av motgang. Om dette seier Adam i III 62:
„Siquidem mores viri, licet semper a communi mortalium habitudine
dissentirent, circa terminum vero inhumani intolerabilesque et alieni a se
ipso videbantur, maxime post diem expulsionis suae vel devastationis
parrochiae, quae simul comitata est. Post illum, inquam, diem pudore,
ira doloreque .... permotus, .... ex nimia sollicitudine .... non audeo
dicere insanus, sed impos mentis effectus est.“
Ordet „illum“ føre inquam i det siste sitatet viser attende til heile den
vendinga som er styrd av „diem“ etter det fyrste „post“. Nokon nærare
kommentar er uturvande.
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Desse to døma frå I 63 og III 62 syner, så klårt som vi kan ynskja det,
at Adam har hatt god greie på korleis inquam skulle brukast. Vi torer då
halda det for rimeleg at han heller ikkje i I 55 har brukt ordet på nokon
annan måte enn den som er vel kjend frå klassisk latin.
Tek vi etter dette på nytt føre oss sitatet frå 155, kan vi straks slå fast
tre ting:
1. Orda „crudelissimus“ og „vermis“ høyrer saman.
2. Ordet „vermis“ siktar til namnet „Vurm“. I I 59 er Gorm kalla
„crudelissimus Worm“.
3. Det ordet som vert understreka med inquam, er „crudelissimus“.
Regelen om bruket av inquam krev at dette ordet er ei oppatt-taking eller
ei omskriving av noko som er sagt i førevegen, og som er knytt til
„Vurm“ som „crudelissimus“ til „vermis“. Det kan berre vera „Hardecnudth“. Namna „Hardecnudth“ og „Vurm“ skulle såleis høyra saman.
Set vi inn „filius“ føre „Hardecnudth “, vert inquam etter „crudelissi
mus“ meiningslaust. Steenstrup har og peika på at det, så vidt han kunne
sjå, „ikke i Adams hele Værk findes noget Exempel på, at en Persons
Navn er sat bagefter (og ikke foran) Angivelsen af, hvis Søn han var“.6
Adam har såleis etter alt å døma meint at Gorm har hatt to namn.
Dermed er det ikkje sagt at dette er rett. Det kan tenkjast at Adam har
mistydt heimelsmannen sin, truleg den danske bispen som han talar om i
I 57 („referente quodam episcopo Danorum, prudenti viro“), eller at
heimelsmannen sjølv har gjort eit mistak. Om opplysninga er rett eller
ikkje, lyt då, om det elles er mogeleg, avgjerast på anna grunnlag. Spørs
målet vert her korleis Adam har skjøna dei to namna.
Når det gjeld namnet „Vurm“ i staden for Gorm, er det uråd å sjå om
Adam verkeleg har høyrt namnet i denne forma, eller om det er han sjølv
eller heimelsmannen hans som har tolka namnet såleis. Det visse er at
han har nytta ei namneform som svara til „Vurm“, og at han har sett om
namnet med „vermis“.
Namnet Hardeknut har han skrivi om med „crudelissimus“. Han lyt
etter det ha skjøna fyrste leden i namnet som adjektivet „hard“. Sam
stundes har han nok visst at siste leden var eit substantiv. Men han har
teki heile namnet Hardeknut som ein karakteristikk av Gorm og kunne
difor skriva det om med eit adjektiv, eit ord med på lag same innhald som
„den hardlyndte“, „den meinharde“, „den hjartelause“. Det kan då vera
dette namnet som har legi til grunn for tanken hjå Adam eller heimels-
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mannen hans om at Gorm skal ha vori ein arg kristen-fiende („christianorum populis non mediocriter infestus“).
Vi finn hjå dei gamle sogeskrivarane ulike meiningar om tydinga av
namnet Hardeknut. Den munken (i eit kloster i St. Omer i Artois) som
ikring 1040—1042 skreiv om Knut den mektige og sønene hans, seier om
Hardeknut, son til Knut og dronning Emma, at namnet hans er det same
som namnet til faren, men med eit tillegg „Harde“ som tyder „uelox“
eller „fortis“.7 Sogeskrivaren har gjort seg umak med å finna tydingar
som kunne gjera namnet til eit heidersnamn. Men det kan ikkje vera tvil
om at han - liksom Adam ein mannsalder seinare - har tenkt på adjek
tivet „hard“ (jfr. „rida hardt“, „strida hardt“). Når namnet til denne
yngre Hardeknut i danske kjelder vert skrivi på latin, vert han alltid kalla
„Canutus Durus“. Det same heiter han i Historia Norvegiæ, som m. a.
byggjer på dansk tradisjon.8 Men i 1100-åra dukkar ög ein annan etymo
logi opp. Sven Aggesøn skriv i 1180-åra om den same Hardeknut at han
vart oppkalla etter faren og fekk tilnamnet „Durus“, „non quod austerus
uel crudelis extiterit, uerum inde sortitus nomen, quod prouintie [tale]
nomen extiterit, ex qua natalem duxit originem“.9 Sitatet syner greitt at
det i 1180-åra har vori diskusjon om kva som kunne liggja i namnet. Det
er, tenkj er eg meg, dei islandske sogeforteljarane som no set inn. I sogeverk av islendingar er namnet Hardeknut jamt skrivi Hordaknutr, kan
henda etter analogi med Hzrdakåri, namnet på ein vestnorsk hovding i
800-åra, og i Flatøyboka heiter det om den eldre Hardeknut, som islendingane rekna for å vera son til Sigurd orm i auga og far til Gorm
Gamle, at han fekk namnet Hurdaknutr av di han var fødd ,,a Hprd a Jotlande“, d. e. i Hardsyssel.10 Lis Jacobsen har freista å syna at fyrste leden
i namnet Hardeknut opphavleg har vori Harpa-, og at dette ikkje kan
koma av adjektivet „hard“.11 Men argumentasjonen hennar byggjer på
reine unnataksformer som finst jamsides med den vanlege forma „Harthæ-“ eller „Harthe-“ i handskrifter frå slutten av 1200-åra eller endå
seinare tid, og som etter mitt skjøn ikkje gjev brukande grunnlag for
nokor slutning om den eldste forma på namnet. Eg vil då som Gustav
Storm og Johannes Steenstrup helst tru at namnet er samansett med adjek
tivet „hard“, såleis som dg dei to framande sogeskrivarane i 1000-åra
meinte.
Den tydinga Adam har lagt i namnet „Hardecnudth Vurm“, talar for
at han har haldi „Hardecnudth“ for å vera eit tilnamn, ikkje ein jamstelt
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led i eit dobbelt-namn. Grunnen til at han har sett tilnamnet føre sjølve
namnet, torer vera at hovudvekta i vendinga ,,eo tempore Hardecnudth
Vurm regnavit, crudelissimus, inquam, vermis“, er lagd på „crudelissimus“, og at dette ordet, sidan det vart understreka med inquam, laut koma
føre „vermis“. Det gav då best samsvar når „Hardecnudth “ samstundes
vart sett føre „Vurm“. Dermed kunne dg den adjektiviske tydinga som
Adam la i namnet Hardeknut, koma betre fram.
Steenstrup har som nemnt skjøna eller helst vilja skjøna „Hardecnudth
Vurm“ som eit dobbelt-namn. Men han har dg i ein fotnote vori inne
på den tanken at Hardeknut kan ha vori eit tilnamn. I den samanhengen
skriv han m. a.: „Imidlertid kunde næsten Adams Ord: Hardecnudth
Wrm regnavit, crudelissimus inquam vermis, synes at pege paa, at han
ved crudelissimus (vermis) gav en Slags Oversættelse af Hardecnudth
(Wrm).“ 12 Som det vil gå fram av det eg har skrivi her ovanfor, meiner
eg at det er nettopp dette Adam har gjort.
Eg legg til at Elis Wadstein like eins har skjøna Hardeknut som eit
tilnamn.13 Ser vi slik på det, skulle namnet med tilnamn verta Gorm
Hardeknut.
Utan å ta stode til om dette er rett eller ikkje, lyt vi ha lov til å seia
at eit såvori namn ville høva godt inn mellom namna på tre ættleder av
danske og norske kongar i 9OO-åra: i Danmark Gorm Hardeknut, Harald
Blåtann og Svein Tjugeskjegg, i Noreg Harald Hårfagre, Eirik Blodøks
og Harald Gråfeld.
Det kan dg visast til eit historisk faktum som synest gjera det rimeleg
å plasera Hardeknut på denne staden i kongerekkja. Knut den mektige
hadde tre søner som heitte Svein, Harald og Hardeknut. Svein var opp
kalla etter Svein Tjugeskjegg, far til Knut, Harald etter Harald Gormsson, far til Svein Tjugeskjegg. Det skulle då høva at Hardeknut har vorti
oppkalla etter far til Harald Gormsson.
Dei islandske sogeskrivarane heldt som før nemnt den eldre Hardeknut
for å vera son til Sigurd orm i auga og far til Gorm. Denne genealogien,
som går jamsides med namneforma Hgrdaknutr, og som vi finn m. a. hjå
Snorre,14 ser ut til å ha vori heilt ukjend for danske sogeskrivarar. Eg er
difor freista til å gissa på at det har vori ein eller annan direkte samanheng mellom islandsk tradisjon eller kanskje helst lærd islandsk spekula
sjon og ordet „filius“ i B- og C-handskriftene til Adams verk framføre
det namnet som i A 1 er skrivi „Hardecnudth“. Det er vel ikkje utenkjeleg at ein prestlærd islending kan ha haldi seg ei tid ved erkebispesætet
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i Bremen før kyrkjene i nordlanda i 1104 fekk sin eigen erkebisp i Lund.
På denne tida kan då ordet „filius“ har vorti tilsett i originalmanuskriptet.
Samstundes kan „Vurm“ ha vorti retta til Gorm. Men ingen islending
kan gjerast ansvarleg for at namnet Hardeknut er gjort til „Hardewigh“.
Denne „rettinga“ i originalmanuskriptet er venteleg yngre enn båe dei
andre, i alle fall yngre enn det innskotne „filius“.

Utan nokor tilknyting til det som vert fortalt om „Hardecnudth Vurm“,
nemner Adam eit stykke lenger framme i bok I ei rekkje av hovdingar
eller kongar som har vori herrar over Danmark eller luter av Danmark frå
slutten av 800-åra til ut i 930-åra og kanskje lenger. Kjelda hans er her
den danske kongen Svein Estridsson, som i denne samanhengen vert sitert
to stader i direkte tale, i I 48 og I 52. Eg nøyer meg med å referera hovudinnhaldet. 11 48 nemner Svein Estridsson fyrst ein konge som heitte Heiligo (Helge). Etter Heiligo fylgde Olaph, som kom frå Sverige og la det
danske riket under seg med våpenmakt. Olaph hadde mange søner, og to
av dei, Chnob og Gurd, fekk riket då faren var død. I I 52 heiter det at
etter sveahovdingen Olaph, som rådde i Danmark med sønene sine, skal
Sigerich vera sett i hans stad. Då han hadde styrt ei stutt tid, kom Harde
gon, son til Svein, frå Nortmannia og tok riket frå han. Adam - eller
Svein Estridsson - legg til at det er uvisst om så mange danekongar („ty
ranni Danorum“) har styrt samstundes, eller om den eine har levt ei stutt
tid etter den andre.
Av dei namna som er nemnde i desse to sitata, finn vi i alle fall to,
Chnob og Sigerich, i andre kjelder. Namnet Chnob er andre stader skrivi
Chnuba, Knuba og Gnupa. Sigerich skal tvillaust vera Sigtrich, d. e. Sigtrygg. Vidukind fortel (I 40) at den tyske kongen Henrik gjorde ei herferd mot danene og tvinga Chnuba, kongen deira, til å la seg døypa. Dette
skal ha hendt i året 934. I stroket nær byen Slesvig er det funni to runesteinar som Asfrid, dotter til Odinkar, har reist etter kong Siktrik, son til
henne og Knuba. Chnob er dessutan nemnd i den store soga om Olav
Tryggveson frå ikring 1300. Han er der kalla Gnupa, og eg bruker her
etter denne namneforma. Soga fortel at kong Gorm for med heren sin
inn i det riket i Danmark som vart kalla Reidgotaland, men som no heiter
Jylland, mot kong Gnupa, som rådde der. Gnupa fall i striden, og Gorm
la riket hans under seg. Sidan for han mot den kongen som vart kalla
Silfraskalli, hadde strid med han og felte han til slutt. Etter det vann han
over fleire kongar og la under seg heile Jylland alt sør til Slien.15
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Om desse kjeldestadene har det vori ført eit vidsveimt ordskifte som
eg ikkje kan koma mykje inn på her. Det har vori ei vanleg meining at
dei svensk-ætta kongane som Adam har høyrt Svein Estridsson fortelja om,
berre har hatt eit lite rike lengst sør med grensa og på dei næraste øyane.
Eg har i eit arbeid om husebyane i nordlanda16 lagt fram tilfang som tyder
på at det svenske herredømet har nått over heile Danmark så nær som
den nordøystre luten av Jylland. Her ser det ut til at det har haldi seg eit
serskilt nordaust-jysk rike med kongar av dansk ætt, og frå dette riket har
heile landet sidan vorti vunni attende.
Dei ulike kjeldene fortel, som vi har sett, på ulike måtar om korleis det
svenske herredømet vart knekt. Hjå Adam heiter det at Hardegon kom
frå Nortmannia og tok riket frå Sigtrygg. Etter den store soga om Olav
Tryggveson la Gorm under seg heile Jylland på den måten at han vann
over fyrst Gnupa, så Silfraskalli og etter det fleire andre kongar. Det vil
vel vera for stridt med Kr. Erslev å vraka båe desse forteljingane.17 San
ninga er truleg at det er noko historisk rett i dei båe. Men korleis til
høvet er mellom dei, er ikkje lett å sjå.
Dei hendingane som dei to forteljingane inneheld minningar om, lyt
venteleg daterast til ei tid etter året 934, då den tyske kongen Henrik skal
ha tvinga Gnupa til å la seg døypa. På den tida levde Gorm og var i alle
fall så gamal at han hadde vaksne born. Om Hardegon veit vi ikkje anna
enn det som står hjå Adam.
Storparten av dei som har skrivi om dei to forteljingane, har meint at
dei gjeld ei og same herferd. I den samanhengen har namnet Silfraskalli
vorti tolka som eit tilnamn anten til Gnupa (G. Storm, S. Bugge) eller til
Sigtrygg (H.Koht, E.Wadstein)18. Korleis namnet Silfraskalli skal skjønast, er likevel eit spørsmål som har mindre på seg. Viktigare er spørsmålet
om kven Hardegon var.
Oftast har namnet Hardegon vorti skjøna som ei misskriving for Hardeknut. Det meinte m. a. Steenstrup. For han var difor saka grei. Når Harde
gon var Hardeknut og Hardeknut eit anna namn på Gorm, vart Gorm og
Hardegon ein og same mann.
Meir innfløkt har saka vorti for dei som både har sett Hardegon =
Hardeknut og samstundes haldi på at Hardeknut var far til Gorm. Ei slik
tolking fører opp i kronologiske vanskar som det ikkje er lett å koma ut
av på rimeleg vis.
Lis Jacobsen har freista ein annan utveg. Ho har tolka namnet Harde
gon som Harde-Gunni, med same føreled som Hardeknut, og sett fram
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ein hypotese om to herferder: Gorm har gjort det av med Gnupa og teki
riket hans, og Hardegunni, ein mann av kongsætta, har vunni over Sigtrygg.19 Sture Bolin har i eit innlegg mot Lis Jacobsen nemnt ein tanke
som P. A. Munch har vori inne på før: at Hardegon kan vera ei misskriving for Harde-Gorm.20
Det er vel ikkje umogeleg at Hardegon verkeleg er ei misskriving for
Hardeknut, trass i at namnet er skrivi Hardegon i både A-, B- og C-handskriftene og difor lyt ha stått i originalmanuskriptet utan å ha vorti retta
av Adam sjølv eller nokon annan, og trass i at Adam syner trygg kjenn
skap til Hardeknut-namnet når han skriv om den yngre Hardeknut (i II74
og II 77). Vel så lett kan det tenkjast at namnet er misskriving for Hardegorm. Eg vil likevel få lov til å peika på at namneforma Hardegon ikkje
plent treng vera ei misskriving.
Norske målføre kjenner eit ord gon (hokjønn, open o) som etter Ivar
Aasen vert brukt om ,,en Stivnakke, En som sætter Næsen høit“. Ordet
har, så framt det fanst i det gamle målet, hatt same forma då (g%n).
Det heng saman med eit verb gana som hjå Ivar Aasen vert omsett med
„strække Halsen, see høit op, sætte Næsen i Veiret“, i svensk med „gapa,
med gapande mun stira“,21 og i dansk (gane) med „række halsen lang,
stirre efter“ og „stikke næsen i vejret, om heste“.22 Eit gamalt tilnamn
Harde-gon skulle såleis kunna tenkjast. Nærast kan det då liggja å gissa
på at Hardegon er ei rengd form for Hardeknut eller ei sideform til dette
namnet, som Luva til Hårfagre. Orda gon, „stivnakke“, og knut, „knute“
kanskje „stridnakke“, kan i tilnamn ha vorti nytta med nokolunde same
tyding.
Men i gon kan det samstundes ha legi noko anna. Verbet gana har eit
sidestykke i det latinske stupere, som tyder „stå stiv“, „stå og stira“. Til
stupere høyrer adjektivet stupidus, som oftast vert nytta i tydinga „tåpeleg,
dum, styven“, opphavleg vel om ein som står og stirer dumt framføre
seg. Her kan vi minnast noko som er sagt om Gorm. Vi veit at han har
fått tilnamnet „Gamle“, truleg av di han vart ein gamal mann, men at
han og vert nemnd med andre tilnamn. I Jomsvikingesoga er det fortalt
at han fyrst vart kalla Gorm den heimske, d. e. den styvne, men seinare
Gorm den gamle eller den mektige („enn riki“).23 Hjå Sven Aggesøn
vert han kalla Gorm Løghæ, d. e. den late,24 og i Historia Norvegiæ står
det at han var „stultissimus rex“.25 Dette kan vera nemningar som ei
etter måten sein ettertid har brukt om han av di dronninga hans, Tyre,
hadde fått ord for å vera den klokaste av dei to. Historia Norvegiæ kal-
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lar henne „mulier prudentissima“. Men det kan vel og vera eit spørsmål
om det ikkje skulle vera ein eller annan samanheng mellom eit tilnamn
som „den heimske“ og namnet Hardegon.
Med dette får det vera som det vil. Eg tykkjer at den tanken som er
framsett her om namnet Hardegon, i alle fall kan vera verd å nemna.
Hardegon kom frå Nortmannia, heiter det hjå Adam. Det har vori
meiningsskilnad om kva Nortmannia tyder i denne samanhengen, Noreg
eller Normandi. No vert Nortmannia hjå Adam heilt visst nytta om
Normandi berre 1 gong, men om Noreg på lag 30 gonger. Det skulle
difor i førevegen vera mest truleg at det i dette høvet dg er Noreg som
er meint.
Her vil eg få ta opp att ein hypotese som eg har sett fram i ein annan
samanheng i arbeidet mitt om husebyane i nordlanda.
Vi veit at Harald Hårfagre fekk ei dansk dronning, Ragnhild, som vart
mor til Eirik Blodøks. Snorre seier at ho var dotter til kong Eirik i Jyl
land.26 Vi torer i alle fall halda det for visst at far hennar var ein dansk
konge. Eirik Blodøks vart i sin tur gift med ei onnor dansk kongsdotter,
Gunnhild, dotter til Gorm. Det er verdt å leggja merke til tida for desse
to giftarmåla. Det fyrste har truleg komi i stand i eit av dei fyrste åra
etter Havsfjord-slaget. Reknar vi no med Halvdan Koht at Havsfjordslaget stod ikring eller noko føre år 900, finn vi at Harald har vorti gift
med Ragnhild nettopp ikring den tida då den svenske landvinnaren Olaph
skal ha vunni seg eit rike i Danmark. Reknar vi vidare med det som vi
kan finna ut om alderen på Eiriks-sønene, kjem vi til det at giftarmålet
mellom Eirik og Gunnhild lyt ha komi i stand medan dei siste svenskætta kongane i Danmark, Gnupa og Sigtrygg, endå var i live. Det ligg
etter dette nær å sjå dei to giftarmåla som vitnemål om ein dansk-norsk
alliansepolitikk. Den danske kongen har hatt bruk for militær hjelp frå
Noreg mot Olaph og etterfylgjarane hans, og det ser det ut til at han har
fått, i alle fall i siste omgang. Då, les vi hjå Adam, kom Hardegon frå
Nortmannia og tok riket frå Sigtrygg.
Som før nemnt har eg i arbeidet mitt om husebyane komi til det at det
ser ut til å ha haldi seg eit mindre rike med kongar av dansk ætt i den nordøystre luten av Jylland samstundes med at dei svensk-ætta kongane rådde
over det meste av landet. Den kongen som etter sigeren over dei svenskætta kongane sat med makta i Danmark, var Gorm. Den kongen som på
dansk side har gjort avtale med Harald Hårfagre om giftarmålet mellom
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Gunnhild og Eirik, lyt ha vori Gorm, far til Gunnhild. Konge i det
nordaust-jyske riket føre sigeren over dei svensk-ætta kongane har då
truleg vori Gorm. Ut frå dette nordaust-jyske riket har Gorm med norsk
hjelp vunni heile landet attende. Hardegon, som kom frå Nortmannia og
tok riket fra Sigtrygg, kan etter det - så framt hypotesen om ein dansk
norsk allianse har noko for seg - snautt ha vori nokon annan enn Gorm.
Kven som på dansk side har gjort avtale med Harald Hårfagre om
giftarmålet hans med den danske kongsdottera Ragnhild, kan vi berre
gissa oss til. Det treng ikkje ha vori far til Ragnhild. Far hennar, Eirik
eller kva han no heitte, kan ha vori avliden på denne tida, og den kongen
som gifte henne bort, kan ha vori ein annan av den same ætta, t. d. Gorm.
Her kjem vi til spørsmålet om kva ætt Gorm kan vera komen av.
Den islandske genealogien, som vi før har vori inne på, er klår og grei:
Gorm var son til Hardeknut, som var son til Sigurd orm i auga, son til
Ragnar Lodbrok.
I Danmark har det laga seg fleire genealogiar, som ser ut til å ha komi
opp i 1100- og 1200-åra. Sams for dei alle er at ingen av dei nemner
Gorm som son til Hardeknut.
Hjå Adam les vi at Hardegon var son til Svein. I det eldste danske
sogeverket, Roskilde-krønika frå ikring 1140, vert det fortalt at „Swen
quidam, Normannorum transfuga“, la under seg England og hadde sønene
Gorm og Hardeknut, som sidan tok Danmark og bytte landa seg imellom
såleis at Gorm fekk Danmark, Hardeknut England. Gorm vert kalla ,,crudelissimus rex", eit greitt lån frå Adam, og er identisk med Gorm Gamle.
„Hardecnudth Vurm" hjå Adam har her vorti til to brør. Faren „Swen,
Normannorum transfuga", er vel like eins henta frå Adam, der han er far
til Hardegon, som kom frå Nortmannia og vann Danmark. Dei 5 siste
danske kongane som krønika nemner føre Gorm, er desse: 1. Hericus Puer.
2. Frothi. 3. Gorm. 4. Haraldus „cognomine Blatan siue Clac Harald".
5. Haldanus, som vart drepen med sønene sine av Gorm og Hardeknut.27
Nr. 4 var etter krønika son til nr. 3. Om nr. 5 står det at det er uvisst om
han var son til „Clac Harald". Om skyldskap mellom nr. 1, 2 og 3 vert
ingen ting sagt. Av innhaldet går det elles klårt fram at nr. 3 og 4 i
røynda er dei same som etterpå vert kalla son og soneson til „Swen, Nor
mannorum transfuga".
Sven Aggesøn, som skreiv i 1180-åra, og som ikkje byggjer på Adam,
har desse 5 ættledene rekna frå Sigurd orm i auga til Gorm: 1. Siuardus,
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son til Ragnar Lodbrok. 2. Canutus. 3. Snio, som i ein yngre versjon av
teksta er kalla Frotho. 4. Clacharaldus, i den yngre versjonen kalla Haraldus. 5. Gorm Løghæ = Gorm Gamle.28
Saxo har auka dei 5 ættledene til 7: 1. Siwardus serpentini oculi, son til
Ragnar Lodbrok. 2. Ericus, nemnd „infantulus“. 3. Kanutus. 4. Frotho.
5. Gormo Anglicus. 6 Haraldus. 7. Gormo = Gorm Gamle.29 Dei 2 nye
ættledene som er innskotne, er nr. 2, Ericus infantulus, som svarar til
Hericus Puer i Roskilde-krønika, og nr. 5, Gormo Anglicus.
Ei kongeliste som har vorti oppsett ikring 1220-1240, Series ac brevior historia regum Danie, har desse tilsvarande ættledene: 1. Siwardus,
son til Ragnar Lodbrok. 2. Ei dotter til Siwardus, gift med Eric Vngi.
3. Lota Cnut. 4. Suen Langfot. 5. Frothi. 6. Gorm Enski. 7. Harald.
8. Gorm = Gorm Gamle.30
Ei noko yngre liste, Series et genealogiæ regum Danorum, har den same
kongerekkja frå „Ericus, Barn dictus“ (= Eric Vngi), til Gorm Gamle,
m. a. „Suen Longfot“ etter „Løtæknut“, men nemner ingen skyldskap
med Sigurd orm i auga og Ragnar Lodbrok. Haraldus, som står mellom
dei to Gorm-ane, er kalla bror til Gorm Ænskæ.31
I ymse annalverk går spekulasjonane vidare.
Lund-annalane seier som dei to sist nemnde listene at Hericus Puer
hadde sonen „Lothæknut“, og har elles nokre konstruksjonar etter Adam
som det ikkje er grunn til å koma serleg inn på her. M. a. vert Hardegon
nemnd. Han vert kalla „filius Herici regis“, d. e. son til Hericus Puer.
Etter Hardegon fylgjer „Orm Harthæsnutæ“ og så Gorm. Det er vel
meininga at dei to siste skal vera far og son, endå det ikkje vert sagt.32
Ry-annalane har desse ættledene: 1. Erik Barn. 2. Lothæneknut. 3. Frothi.
4. Gorm hin enskæ. „Hic dictus est Orm Harthæsnutæ." 5. Haraldus.
6. Gorm Gamle.33
Slesvig-annalane har ei slik kongerekkje: 1. Hardeknut. 2. Suen Langefot, son til Loteknut. 3. Frothe, son til Hardeknut. 4. Gorm. 5. Harald.
6. Gorm Gamle.34
Det finst eit par lister til av liknande slag. Dei gjev ikkje noko som
vi treng ta med her.
Når vi ser på desse genealogiane ein for ein, vert det utan nærare
analyse tolleg klårt korleis dei har vaksi fram. Dei krev difor heller ikkje
nokon lang kommentar.
Vi legg merke til at dei 4 siste namna hjå Saxo - Frode, Gorm den
engelske, Harald, Gorm Gamle - går att i alle dei yngre rekkj ene så nær
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som i Lund-annalane. I Series et genealogiæ regum Danorum er Gorm
den engelske og Harald brør, i dei andre rekkjene far og son.
I Lund-annalane fylgjer Gorm Gamle etter „Orm Harthæsnutæ“. Det
er klårt at „Orm Harthæsnutæ“ er identisk med „Hardecnudth Vurm“ hjå
Adam. Her er då Gorm gjord til sin eigen far. Ry-annalane identifiserer
„Orm Harthæsnutæ“ med Gorm den engelske, som elles nok alt i føre
vegen er ein duplisert Gorm Gamle (jfr. Roskilde-krønika), og gjer der
med Gorm til sin eigen farfar.
Føre Frode nemner tre av genealogiane Svein Langfot, son til Loteknut.
Denne Svein Langfot er vel ingen annan enn „Swen, Normannorum trans
fuga“, i Roskilde-krønika. Mellom „overlaupar“ (transfuga) og „langfot“
er det eit visst idé-samsvar. I alle fall synest det vera rimeleg at Svein
Langfot liksom „Swen, Normannorum transfuga“, går attende på Svein,
far til Hardegon.
Av dei 5-6 kongane som er nemnde nærast føre Gorm Gamle i dei gene
alogiane eg her har referert, er det berre ein som elles er kjend frå trygge
historiske kjelder. Det er han som vert kalla Hericus Puer, Ericus infantulus, Eric Vngi eller Erik Barn. Dei originalkj eldene som nemner han,
er Vita Anskarii av Rimbertus, som var erkebisp i Bremen 865-888, og
Fulda-annalane. I Vita Anskarii (kap. 31) er han kalla Horicus iunior
i motsetnad til Horicus senior, som var konge føre han. Fulda-annalane
kallar han under år 857 like eins Horicus. Namnet Horicus iunior går att
hjå Adam (I 28), som har brukt båe desse kjeldene. Men i B-handskriftene, som alle har høyrt heime i Danmark,35 er både han og den eldre
Horicus (nemnd il 25, I 26 og I 28) konsekvent kalla Hericus eller Eri
cus, og tilsvarande namneformer finn vi i dei danske soge- og annalverka.
Det ser mest ut som om ein heimleg dansk tradisjon om forma på namnet
har reist seg mot skrivemåten i dei framande kjeldene. Kva for ei form som
er den rette, vil kanskje namnegranskarane kunna seia eit ord om.36 Men
i alle fall trur eg vi kan gå ut frå at så framt Snorre har høyrt namnet
i den forma som det hadde i dansk tradisjon i 1100-åra og seinare, var
han nøydd til å skjøna det som Eirik.
Den yngre Horicus vart etter Fulda-annalane konge i året 854 (sjølve
namnet hans vert nemnt seinare) og var då berre ein gut, puer. Etter det
kan han snautt vera fødd tidlegare enn ikring 840. Det har vori skrivi
ymse gonger at han må vera død føre 873 av di Fulda-annalane det året
nemner to andre danske kongar, brørne Sigifridus og Halbdenus. Men
denne slutninga held ikkje. Fulda-annalane fortel at Horicus i 857 gav
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frå seg til vikinghovdingen Rorik den luten av riket sitt som låg „mellom
havet og Eideren“ („inter mare et Egidoram“). Vendinga er uklår, men
må tyda eit strok nordafor Eideren. Av det som vert sagt om Sigifridus
og Halbdenus i 873, går det fram at dei var kongar nettopp i landet
nordafor Eideren (som skilde mellom dei og saksarane), det vil seia
i det same området som Horicus hadde gjevi frå seg i 857. Det kan då,
meiner eg, godt tenkjast at Horicus har hatt eit rike lenger nord i Jylland,
og at han har levt både fram til år 900 og endå lenger.
I dei genealogiane som fører opp den same Horicus - med skiftande
former på namnet - som ein av forfedrane til Gorm Gamle, ligg det
4 eller 5 ættleder mellom han og Gorm. No kan Gorm, etter det vi veit
om han, ikkje godt vera fødd seinare enn ikring 870-880. Så framt vi då om berre som eit tankeeksperiment - vågar å tenkja oss at Gorm verkeleg
er ætta frå Horicus, kan han etter alderen på båe berre ha vori son hans.
Dei 4-5 ættledene som vert oppførde mellom dei, lyt då utan vidare
strykast.
At Gorm skulle vera ætta frå den yngre Horicus, er elles tvillaust ein
konstruksjon liksom dei 4-5 ættledene mellom dei. Trass i det synest det
ikkje vera umogeleg at dei to kan ha hatt noko med kvarandre å gjera.
Er det rett at Horicus frå 857 har hatt riket sitt lenger nord i Jylland enn
det stroket som låg nærast nordafor Eideren, ligg det nær å gissa på at
det nordaust-jyske riket som eg har tenkt meg at Gorm har seti med før
han vann over dei svensk-ætta kongane, har vori den luten som var att
av Horicus-riket etter dei svenske landvinningane ikring år 900. Er det
vidare rett at Snorre ut frå den danske tradisjonen i 1100- og 1200-åra
har vori nøydd til å skjøna namnet Horicus i den dansk-latinske forma
Hericus eller Ericus som Eirik, og er det dessutan mogeleg at Horicus kan
ha levt lenge etter år 873, kan det vera liten tvil om at det er denne
kongen som Snorre kallar kong Eirik i Jylland, og som skulle vera far til
Ragnhild, den danske kongsdottera som vart gift med Harald Hårfagre.37
Torer vi så sjå dette giftarmålet som eit vitnemål om ein dansk-norsk
alliansepolitikk ikring år 900 og giftarmålet mellom dotter til Gorm og
son til Harald Hårfagre ein mannsalder seinare som ei oppattnying av
den same alliansepolitikken, skulle ein ættesamanheng mellom Gorm og
den yngre Horicus verta nokså rimeleg.
Her kunne vi hatt bruk for å vita om det tilnamnet som dei danske
soge- og annalverka gjev den yngre Horicus, er reint litterært og går
attende på ordet puer i Fulda-annalane, eller om det kan vera ei om-
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skriving av eit opphavleg dansk tilnamn (dei yngre danske formene på
tilnamnet, „Vngi“ og „Barn“, er tvillaust omsetjingar attende frå „iunior“
og „Puer“ eller „infantulus“). At Horicus i samtida har fått eit dansk
tilnamn som kunne skilja han ut frå føremannen, den eldre Horicus, er
nærast sjølvsagt. Eg vil då berre få nemna at det gamle danske ordet som
i tyding svara til det latinske puer, eit gutebarn, venteleg som i eldre norsk
har vori svein (gamalnorsk sveinn, gutebarn, smågut). Vi kan etter det
spørja om det er mogeleg at Svein Estridsson, då han fortalde Adam om
Hardegon, son til Svein, har brukt tilnamn om båe. Om så er, vert Gorm
son til „kong Eirik i Jylland“ og bror til Ragnhild.
Svein Estridsson kunne ha ein serleg grunn til å bruka tilnamnet Svein
- så framt det er eit tilnamn - i staden for førenamnet i dette høvet.
Han var sjølv berar av namnet.
At eit tilnamn gjennom oppkalling har vorti til førenamn, finst det
nettopp frå 900- og 1000-åra ymse døme på.38 Til desse døma kan vi
kanskje rekna både Hardeknut og Gamle, tilnamna til Gorm. Ein av
sønene til Knut den mektige vart kalla Hardeknut. Gamle heitte ein av
sønene til Eirik Blodøks og Gunnhild. Såleis er han i minsto kalla i skaldekvede. Gustav Storm meinte at han i røynda har heitt Gorm Gamle lik
som morfaren.39 Er dette rett, vert namnet Gamle i skaldekveda eit av dei
vanlege døma på at tilnamnet er brukt i staden for førenamnet.

Med det som eg har haldi fram i denne artikkelen, vågar eg ikkje a seia
at eg har prova ein einaste ting. Så skrøpeleg som kjeldetilfanget er, kan
det i det heile ikkje godt verta tale om prov. Tanken med artikkelen er,
som eg før har sagt, berre å peika på nokre moment som eg trur at det
kan vera verdt å ta med i diskusjonen ikring Gorm Gamle.
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