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Holbergs to ældste historiske Arbejder,
deres Kildeforhold og hvad de fortæller om For
fatterens daværende Udvikling og Personlighed.
AF

TH. A. MULLER

a Holberg 1708 var vendt tilbage fra England, skrev han un
der sit Ophold paa Borchs Kollegium 1709—14 fire histori
ske Arbejder, vel for at skaffe sig Adgang til en Stilling ved Kø
benhavns Universitet. De to første af dem, hvormed det følgende
skal beskæftige sig, er en Europashistorie, »Introduction til de
fornemste europæiske Rigers Historie, fortsat indtil disse sidste
Tider« (1711), og en Redegørelse for de indre Forhold i 3 af de
Stater, hvis politiske Historie er behandlet i Introductionen,
nemlig Tyskland, England og Holland; den kom 1713 under
Titlen »Anhang til de europæiske Rigers Historie«. De hører til
Holbergs mindst læste Værker, og — særlig for Introductionens
Vedkommende — ikke med Urette. Men i én Retning har de ret
stor Interesse; de giver nemlig Oplysning om Holbergs Udvik
ling og Personlighed, da han vendte hjem efter sine første store
Udenlandsrejser til Holland og England, og om hvad Betydning
disse Rejser egentlig har haft for ham.
I Almindelighed tillægger man som bekendt disse Rejser me
get stor Betydning for Holbergs Udvikling, særlig da Englands
rejsen; paa den skal han først være bleven indviet i de moderne
Synsmaader, han bringer til et Danmark, der endnu levede i det
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
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17de Aarhundrede1. Og de to omtalte Værker sættes almindelig
højt. Francis Buli kalder — trods stærke Indvendinger mod dette
Ungdomsværk — Introductionen »en Bedrift i Danmark—Nor
ges Aandsliv2«; og »Anhangets« Skildring »af England og engelske
Forhold, som han havde et virkeligt: Kendskab til, er klog og
levende, udførlig og forstaaelsesfuld, bygget paa en Rigdom af
Kilder og fyldt af Holbergs Personlighed; den bærer stadig Bud
om hans skarpe Iagttagelsesevne og hans varme Beundring for
Englænderne;«3 som Eksempler nævnes Holbergs Skildring af
den engelske Litteraturs Tilstand og hans Forsvar for Englæn
derne mod Scaliger4. Mod denne Betragtning kunde paa Forhaand tale, hvad vi ellers fra det første Levnedsbrev ved om den
ganske unge Holbergs Personlighed i disse Aar; ogsaa om Studie
forholdene i Oxford. Og en Undersøgelse af Værkernes Kilde
forhold og Modenhed vil vise sig heller ikke at være gunstig for
den anførte Opfattelse.
Den Ludvig Holberg, der 1704 til sine Slægtninges Forargelse
brød af fra den almindelige borgerlige Løbebane og rejste til
Holland, var jo ikke en moden Mand. Det var en spinkel, kolerisk
Dreng paa 19 Aar, ukuelig og selvfølende, foreløbig mest i sin
Egenskab af teologisk Kandidat med laud5 og for sine Sprog1 F. Eks. Georg Brandes: Ludvig Holberg 1884 S. 9, 22. om hans og den
anden store Reformator Peter den Stores Ophold i »Brøndpunkterne for
Tidens Kultur, Holland og Oxford«. — En Forfatter som Viljam Olsvig
(H. og England S. 258) vil i Englandsrejsen se Udgangspunktet for hele
Holbergs senere Virke; Holbergs Navn bliver »et Udtryk for Modsætningen
mellem London—Oxfords moderne Kultur af 1700 og den gamle nedersachsiske Dannelse i København; dennes Elementer var den dansk-lutherske
Kirkes teologiske Skole, den franske Enevældes forældede System o. s. v.«
2 Buil og Paasche: Norsk litteraturhistorie II, 273.
3 Fr. Buil: H. som historiker S. 29 ff.
4 Begge disse Eksempler er af Holberg ordret afskrevet efter hans en
gelske Kilde (se senere S. 20).
5 »Man maa ikke tro, at man i noget som helst Hus, hvor jeg ved mine
Landsmænds Hjælp blev introduceret (i Amsterdam) gav mig den Hæders
plads, som jeg dog med Rette kunde gøre Krav paa i min Egenskab af teolo
gisk Kandidat med laud; ja stundom maatte jeg staa op, medens Skippere
og begede Styrmænd sad ned« (Holbergs Levned v. Winkel Horn S. 24).
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kundskaber. Han er i disse Aar — trods den urokkelig hæderlige
Grundvold i sin Karakter — flere Gange af Pengemangel inde i
lidt tvivlsomme Situationer: Forsøg paa et luske bort fra Værts
husgæld; Optagelse af Laan hos amsterdamske Veksellerere,
sagtens paa Slægtninge i Bergen, som han ikke skotter om at
gense; endnu paa Englandsrejsen faar han en Studenterkammerat
til at tage med, uden at Moderen ved, hvor han er bleven af, og
denne Kammerat optager efter Holbergs Eksempel i Amsterdam
mod Kaution af en norsk Købmand i London Laan paa Moderens
Navn, hvoraf de to Venner saa lever højt i London og paa Værts
hus i Oxford, indtil Moderen beordrer den flygtede Søn under
Opsyn af den danske Præst i London og snarest hjemsendt; for
Pengenes Skyld til stor Sorg for Holberg; til denne Side af Hol
bergs Liv hører maaske ogsaa hans Følgeskab i Holland — uvist
i hvad Egenskab — med »en moskovitisk Edelmand«1. Det var
næppe helt uden Grund, naar Holbergs Ven, Professor Anchersen
i Indskriften paa Holbergs Ligkiste — som Relief for hans senere
Ophøjelse — sagde, at han i sin Ungdom havde været en »erro et
peregrinator pedester«2, han havde da utvivlsomt en Tid ført
noget af en Vagabondtilværelse. Disse Udslag af ungdommelig
Forfløjenhed forsvinder imidlertid i Oxford, hvor han som
bekendt opholder Livet som Musik- og Sproglærer og ved Fri
borde paa Kollegierne; han er her afholdt af Studenterne for sin
Soliditet og Sædelighed, Grundtræk i hans Karakter, der nu
kom ovenpaa. Hvad Hensigt han har haft med sin mislykkede
Hollandsrejse, omtaler han ikke, saa lidt som hvad han har set
1 Dette omtales i H.s Ansøgning om at blive Professor 1714. I sine Lev
nedsbreve kommer han ikke ind paa dette dog i og for sig interessante Be
kendtskab.
2 Københavns Lærde Tidender 1754 S. 34. At Ordet »erro« ikke i Anchersens Mund har en poetisk Betydning som »farende Svend« (Vilh. Andersen),
viser Oversættelsen af den latinske Indskrift sst. S. 36: »en som paa sin
Udenlandsrejse maatte saa godt som betle sig frem og gaa til Fods«, og
endnu mere den paafølgende Diskussion om, hvorvidt det var passende at
kalde Baronen for »erro« (»Landløber, Landstryger«) sst. S. 65—66, hvilket
jo var ufornødent, hvis Ordet havde en fin Betydning.
1!
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og lært paa den1; maaske har han i sin Ungdommelighed tænkt
sig noget æventyrlig stort i Smag med det, han senere lader Niels
Klim opleve. Paa Englandsrejsen ved han derimod, hvad han
vil; han vil paa det bodleyanske Bibliotek skrive — ikke en Bog
om moderne Ideer — men en Geografi med historiske Afsnit; og
Maalet er det borgerlige »at faa Plads blandt Skribenter i en ung
Alder«, vel ogsaa aabne sig Adgang til en Universitetsstilling
i København. Og de Interesser, han omtaler hos de Oxfordstudenter og Lærde, han omgaas og hvori de er ham overlegne, er
netop dem, som vi andensteds fra ved dreves særlig i Oxford:
bibelsk Filologi og Exegese, Patristik og Kirkehistorie, et Fag
der ikke doceredes i København, samt Haandskriftlæsning og
klassisk Filologi. Ikke et Ord om Bekendtskab med moderne
radikale Anskuelser af nogen Art. Oxford var jo nemlig slet ikke
det Sted, man skulde søge hen for at lære dem at kende. Det var
vel nemlig en grundkonservativ By. Universitetslærerne, Biblio
tekarerne ved det bodleyanske Bibliotek, Studenter og Borgere
var fanatiske Tilhængere af Stuarterne og Enevælden og Høj
kirkelige; fritænkerske Anskuelser taaltes ikke; Bibliotekaren
ved det bodleyanske Bibliotek, Dr. Hudson, var ildeset af Re
geringen for sine reaktionære Anskuelser, og Underbibliotekaren
Thomas Hearne mistede 1716 sin Stilling, fordi han stadig opsatte
at aflægge Ed til Hannoveranerne 2. Holbergs Omgang var endnu
i Paris 1714 for en stor Del landflygtige Jacobiter. Og ved Uni
versitetet i Oxford var Prøverne mindst lige saa teologisk-formalistiske som i København; endnu et Par Menneskealdre efter
Holbergs Besøg var de efter samtidige Beretninger ganske paro
diske, ofte det rene Humbug.3
At Studierne i Oxford ikke har betydet noget i Retning af et
1 Han siger kun, at han ved et 14 Dages fornøjeligt Liv i Begyndelsen
af Rejsen har »mættet sine nysgerrige Øjne og set, hvad Holland især er
stolt af« (Levnedsbrev W. Horn S. 24).
2 Dictionary of national biography XXV, 338. XXVIII, 151.
3 A. D. Godley: Oxford in the 18. century. 1909 S. 172—78. Eksaminatio
nen til B. A. foregik endnu i Slutningen af 18 Aarh. privat, og Studenterne
valgte selv Eksaminatorerne. Prøver paa mærkelige Emner og Former for
Disputatser fra 1780 efter »Gentlemans Magazine« sst.
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Gennembrud, ses ogsaa af, at de første videnskabelige Arbejder,
I lolberg udsendte efter at være vendt tilbage fra England til Kø
benhavn, intet har med engelsk Videnskabelighed at gøre. Deres
Forbillede er tysk, og det er ikke en engelsk Lærd, men Prof.
jur. Chr. Reitzer, en af de ikke faa udmærkede Mænd ved Kø
benhavns Universitet, der viser ham hen til den Retning i tysk
Videnskabelighed, som for Holberg betegner det første aandelige
Gennembrud1. Forbilledet for Holbergs første historiske Arbej
der er som bekendt Sam. Pufendorf, der jo havde søgt at skabe
en praktisk og verdslig Verdensmands- og Embedsmandsdan 
nelse ved Siden af Universiteternes, der jo nærmest var Præsteskoler; og Fagene i den nye Dannelse skulde være Kundskab til
Staternes Historie og indre Forhold, særlig i moderne Tid, og Ret
opbygget paa naturligt (ikke bibelsk) Grundlag. Værker, hvori
hans nye Syn-kommer frem, er hans »Einleitung zu der Historie
der vornehmsten Reiche und Staaten so jetziger Zeit in Europa
sich befinden« (1682 ff.), hvoraf 2det Bind helt optages af Sve
riges Historie, samt hans store »Jus gentium et naturæ« (1672).
Hans »Einleitung« siges paa Titelbladet netop at være skrevet
»for unge Statsmænd«; den giver en Oversigt over hvert af de
europæiske Rigers politiske Historie og efter hvert af dem en
mønstergyldig Oversigt over deres Befolknings Karakter, Næ
ringsveje, Forfatning, Religion og politiske Magtstilling. Det er
denne »Einleitung«, Holberg efterligner i sin »Introduction«, men
den kulturhistoriske Oversigt, som Pufendorf giver efter hvert
1 Francis Buli mener, at »Arbejdet (med Introductionen) formodentlig
praktisk talt skulde være gjort færdig under Opholdet i Oxford, saa bare
Renskrivningen er foretat i København« (Holberg s. Historiker S. 28). Det
er næppe rigtigt, da det Arbejde, H. havde under Hænder i Oxford, ikke
var en Historie, men en Geografi; det historiske Stof i hans Arbejde skulde
efter hans egne Ord (S. Skr. I, 7) kun være »et kort Begreb af de vig
tigste Landskabers Historie« føjet til Geografiens Landsbeskrivelse, en
Karakteristik, der jo slet ikke passer paa Introductionen. Og det kan jo
først være efter Ankomsten til København, at han fik at vide, at der var
kommen en konkurrerende Geografi, og forandrede sin Plan. — Chr. Reitzers
Betydning se Jul. Paludan: fransk-engelsk Indflydelse paa dansk Litt. i
H.s Tidsalder S. 140 ff.; Just Bing: L. H. S. 27.
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Lands Historie, faar han ikke Plads til i selve »Introductionen«;
den giver han et Par Aar senere i et »Anhang«, hvor han dog kun
naar at behandle 3 af Staterne, nemlig Tyskland, England og
Holland. 1715—16 efterlignede han ogsaa Pufendorfs jus gentium i sin »Natur- og Folkeret«. Det er som sagt med de første
to Værker, vi skal beskæftige os, som Vidnesbyrd om Holbergs
Tilstand ved Hjemkomsten fra England; vi skal se, hvorvidt de
er skreven af en moden, selvstændig Mand; og hvad de fortæller
om Holbergs politiske, religiøse og videnskabelige Anskuelser;
om de er en Reformators eller ikke.
Allerede Andreas Hojer har i Indledningen til sin »Dånnemarckische Geschichte« (1719)1 betegnet Holbergs Introduction
som et Arbejde, han ikke vilde medtage blandt brugelige Haandbøger paa Grund af dens »Mangel paa nødvendige Henvisninger,
og fordi den undtagen for de sidste Tider næsten helt igennem
følger Pufendorf«. Afhængigheden af Pufendorf falder ogsaa
straks i Øjnene for hele Opbygningen af Værket; selve Titlen er
jo nærmest en Oversættelse af Pufendorfs; saa følger som hos
Pufendorf to Fortaler, en til Kronprinsen og en til Læseren, og
derefter de enkelte europæiske Staters Historie i nogenlunde
samme Orden som hos Pufendorf og med nogenlunde lignende
Stofvalg. Hojers noget summariske Karakteristik er dog ikke
helt retfærdig. Holberg har nemlig foruden Pufendorf benyttet
ikke faa nyere, ofte store Værker om de Lande, han skildrer.
Særlig gælder det for Englands Vedkommende, men ogsaa for
andre Lande som de nordiske Riger, Spanien og Polen har han
benyttet særlige Fremstillinger. En Fortegnelse over de Værker,
Holberg selv anfører som sine Kilder, er efter Holbergs Citater
givet af Francis Buli og Sigurd Høst. Den ser helt anselig ud og
Holberg har ogsaa læst og benyttet en hel Del af dem2, selv om
1 Efter Hojers Ord kunde det se ud, som om han herved blot sigtede til
Afsnittet om Danmark, hvor Holberg netop ikke følger Pufendorf, men Huitfeldt. Hojer tænker dog aabenbart paa Introductionen som Helhed.
2 De citerede Oldtidsforfattere har han næppe benyttet, selv om han
har kendt flere af dem fra sin Eksamenslæsning. Carl S. Petersen har i Holb.
S. Skr. I, VIII. som en rimelig Kilde til Oldtidsafsnittets Citater henvist
til Joh.s Cluverius: Historiarum totius mundi epitome (1631).
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der ikke sjældent er et Misforhold mellem de store Værker, der
i Margen anføres som Kilder, og de faa Sider, der er kommen ud
af dem i Introductionen; til Tekstens ene Side om den jugurthinske Krig havde Holberg næppe behøvet Sallusts Værk, der
anføres i Margen; og til de 4x/2 smaa Oktavsider om henholdsvis
Henrik 8 og Elisabeth ser det drabeligt ud at finde anført som
Kilde Rich. Bakers to »Krøniker« paa henholdsvis 69 og 120
store Foliosider1. Med Hensyn til Benyttelsen af Stoffet i sine
Kilder er han lige saa uselvstændig som med Hensyn til den fra
Pufendorf tagne Ordning. Overalt hvor Fortællingen bliver lidt
bredere, følger han sine Kilder meget nøje, ofte ret ordret eller
med faa Forandringer. Francis Buil har anført et Par ikke sær
lig graverende Eksempler paa Afhængighed af Pufendorf2. Ved
Sammenligning af Holbergs Tekst med Pufendorfs vil man finde
flere og større Eksempler, hvor Ordlyden følges ganske ander
ledes nøje3, og det samme er Tilfældet overfor de engelske og
nordiske Kilder. Prøver herpaa gives S. 25; de kan forøges med
mange flere. Et ganske typisk Eksempel paa Holbergs Arbejds
metode afgiver Dedikationen foran i »Introductionen« til Kron1 Rich. Baker: A Ghronicle of the Kings of England from the Roman
government unto the death of King James. 1643. Ghronicles of Henry VIII.
Chr. of Elizabeth.
2 H. som Historiker S. 23, 24. C. Paludan-Muller er den første, der har
henledt Opmærksomheden paa et ret ordret Laan hos Holberg fra Pufendorf,
nemlig det nedenfor anførte Sted i Dedikationen, hvor der gøres opmærksom
paa Nytten af Studium af Forfædrenes Historie for Kronprinsen og de antike Paralleler (Dansk Historiografi i 18. Aarh. S. 36).
3 Skønt Holberg i Afsnittet om Sverige benytter Pufendorf stærkt,
anfører han kun en Gang lige i Begyndelsen dette sit beundrede Forbillede
og for at desavouere ham. Derimod citerer han, særlig i Begyndelsen, foruden
Snorre, stadig Joh.s Messenius* store Værk »Scondia illustrata«, som Pufendorf
havde benyttet i Manuskript og som nu lige var bleven trykt (1700—1705),
og fortæller, at »hans Orden (vel af Kongerne) vil jeg udi den svenske Hi
storie følge«. Grunden til denne Afstandtagen og Fortielse er vel, at Pufen
dorf som svensksindet var ildeset i Danmark og ikke kunde benyttes af en
patriotisk Dansker. Det er ogsaa derfor, at han senere overfor Hojer saa
stærkt hævder, at han har uddraget Introductionens faa Blade om den dan
ske og norske Historie af Huitfeld og Snorre, ikke af Pufendorf, som vor
Autor (Hojer) af ond Hu opdigter. (Dissertat. de historicis Danicis; Saml.
Skr. II, 10.)
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prinsen, den senere Christian VI. Holberg har aabenbart ikke
rigtig vidst, hvorledes en saadan højtidelig Henvendelse for
medes. Men nu havde til alt Held Pufendorf skrevet en saadan
Dedikation til en Kronprins, den senere Karl 12, foran i andet
Bind af sin »Einleitung«; og hans Forlægger Fr. Knoch i Frank
furt a. M. en lignende i Værkets første Del til en Arveprins,
Ernst Ludwig af Hessen1. Holberg laver sig da en ny Dedikation
til sin Kronprins ved først ret ordret at tage et Stykke af Pufendorfs Tilegnelse: en Undskyldning for, at han benytter Prinsens
høje Navn til at »forskaffe sit Værk nogen Gunst og Anseelse«;
dernæst fra Boghandlerens Fortale en ogsaa ret ordret Omtale
af den Nytte, Kronprinsen kan have ved i det foreliggende Værk
at stifte Bekendtskab med sine Forfædres højpriselige Eksempler,
ligesom Scipio, Aleksander Magnus og Jul. Cæsar var bleven op
flammet af at læse om den persiske Monark Kyrus’, Achilles’ og
Alexanders heroiske Kvaliteter; og saa til Slut ligeledes fra Bog
handlerens Fortale en Forsikring om, at han uden Afladelse vil
bede Gud altid bevare hans kongl. Højhed i alle kongelige Dyder,
sin Frygt og den evangeliske Sandhed, saa at han kan »opnaa
og højpriseligst ziire sine Højlovlige Forfædres udødelige Dyder.«
For flere Landes Vedkommende som Frankrig, Tyskland,
Rusland og Nederlandene angiver Holberg ikke sine Kilder; det
er undertiden som ved Begyndelsen af Nederlandene ret ordret
Pufendorf. Af særlig Interesse vilde det være at faa at vide,
hvorfra Holberg har sine 200 Sider om den nyeste Historie, 1697
til o. 1708; derom siger han intet. Det kan være fra Aviser, men
ogsaa fra et af Tidens mange Kompendier og Annaler, hvorpaa
den uoverskuelige Sammenhobning af Kendsgerninger kunde tyde;
Forlæggene findes i hvert Fald næppe i Københavns Biblioteker2.
1 Mulig har H. ogsaa faaet Ideen til at tilegne Kronprinsen sit Værk fra
sine to Forbilleder.
2 Sig. Høst gisner i sin smukke Bog »om Holbergs historiske Skrifter«
(S. 8) paa, at Kilden kan være »Theatrum Europæum«, et uhyre Folioværk i
21 Bind, der udkom 1633—1718, en Krønike over vigtige Begivenheder i
Politik, Religion o. s. v. fra Aar til Aar og fra Dag til Dag. Men en Sammen
ligning viser, at det ikke kan være Kilden; det var, da Introductionen ud
kom, heller ikke naaet længere end til 1700. (Bd. XV. 1707).
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Holberg kan i Introductionen vurdere baade Kilder og For
hold forstandigt. Men ved Siden heraf er han ikke blot i Kilde
men ogsaa i Realkritiken ikke sjældent besynderlig principløs. De
ældre Historikere havde jo den nationale Ærgerrighed at konstru
ere deres Landes Kongerække og Historie tilbage til Syndfloden,
subsidiært til den trojanske Krig. Pufendorf forbigaar denne Fa
belhistorie undtagen for Sveriges Vedkommende, hvor han jo som
svensk Embedsmand ikke turde forringe Sveriges Berømmelse.
Holberg kan til Tider være kritisk indstillet overfor denne Del
af Historieskrivningen, f. Eks. undre sig over, at spanske Skri
benter »sammenvæve en Historie fra Syndflodens Tider og giver
hele Sækker fulde af Konger, som dog af sincere Skribentere er
altsammen anset som Fabler«; men han fortsætter saa med en
besynderlig Logik: »ikke desmindre, eftersom mange Skriben
tere taler derom, vil jeg det ej heller ganske forbigaa, men kor
telig opregne disse fabelagtige Konger«, hvad han saa anvender
fire Sider paa. Og ikke blot i Oldtiden men ogsaa i den nyere Tid
refereres undertiden de mærkeligste Fabler, som Holberg senere
vilde vise en munter Vantro, ganske i samme Plan som den vir
kelige Historie. Om den polske Konge Popielus 2 fortælles der,
at han paa sin Dronnings Anstiftelse lod sine Farbrødre om
komme ved Forgift, og derpaa fortsættes der: »endel fortæller
underlige Historier om hans Død, nemlig at han tillige med sin
Fyrstinde blev opædt af Mus«1. Og som en værdifuld Tilføjelse til
Pufendorfs Fremstilling, der her følges, meddeler han om de
Kristnes Nederlag i Slaget ved Liegnitz: »der fortælles, at de
Tartarer førte paa en Stang et fortryllet Hoved, hvoraf gik saadan Stank, at de Kristne deraf bleve ganske udmattede og toge
Flugten. Paa Valstæden fandtes Henricus Pius tilligemed saa
mange Kristne, at de Tartarer fyldte ni Sækker med Ører«2.
Som Stofsamlingen er ogsaa Planen og Fremstillingen i
Værket ringe. Nogen Beregning over, hvor meget Stof der kunde
blive Plads til i Værket og de enkelte Afsnit, har Holberg ikke
1 Introduction. Saml. Skr. I, 343. Sml. dog Pufendorf: Einleitung Udg.
1728 I, 791.
2 Introd. Saml. Skr. I, 345.
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lagt. Han har skrevet løs, indtil han, da han er kommen ret
langt frem med Arbejdet, som han naivt fortæller, »fornam, at
Bogen vilde blive for tyk«, hvis han fortsatte1. Han udelader
derfor ganske roligt af sin Fremstilling saa vigtige Afsnit som
Italien, Paven, Schweiz og Tyrkiet ligesom Kapitlerne om de
enkelte Folks indre Forhold. At han kunde omarbejde og for
korte det allerede skrevne, er aabenbart ikke faldet ham ind.
Denne Arbejdsmetode kom han forøvrigt aldrig over, men han
udvikler senere denne Bredde til et af sin Fremstillingskunsts
store Fortrin; her dækker den kun over Trængsel af Stof. Heller
ikke til Holbergs senere Fortællekunst og Ævne til at fremdrage
væsentligt mærkes der noget. Begivenhederne gives rent annali
stisk uden faste Linjer eller Synspunkter. Karakteristikken af
Personerne er ikke blot ikke dyb, men ofte naiv og intetsigende;
Erik Menved er »en meget sagtmodig og yndig Konge«, Frederik I
af Danmark »en meget mild og dydefuld Herre og derfor overmaade elsket«2. Catilinas Sammensværgelse skildres saaledes: »en
Hob arrige Skalke, som sad i Skyld op til Ørene, havde rottet
dem sammen at sætte Ild paa Staden og omkomme Borgmesteren
og det hele Raad. Til en Confirmation om deres Troskab mod
hinanden havde de slagtet et Barn og drukket hinanden til med
dets Blod. Deres Anfører var en ved Navn Catilina, et spitzfmdig
og forvoven Menneske, hvilken havde et stort Flad til den Ro
merske Magistrat, besynderlig til den veltalende Borgemester
M. T. Ciceronem. Denne farlige Conspiration blev aabenbaret af
en Hore ved Navn Fulvia og de sammenrottede haardeligen
straffede. Catilina selv, som havde med et stort Anhang forladt
Staden, holdt et skarpt Feltslag med Antonio, hvorudi han om
kom tillige med hans slemme Consorter«.
Vender vi os imidlertid fra Introductionen til »Anhanget«,
da er det, som om det var en helt anden Forfatter, der møder os,
langt mere moden og overlegen. Stoffet er ved de tre Lande, der
skildres (Tyskland, England og Holland), klart ordnet under al1 Introd. Saml. Skr. I, S. 9.
2 Karakteristikerne er en naiv Omskrivning af Huitfeldts heller ikke
dybsindige I, 298 og II, 1393 (Udg. 1652); at Huitfeldts Kærlighed til
Frederik I bunder i Standsinteresse, forstaar Holberg ikke.
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mindelige Synspunkter: Indbyggernes Naturel, Landenes Be
skaffenhed, Regeringsform, Religion, Styrke og Svaghed. Stilen
er simpel og klar. Og de forskellige Afsnit illustreres med en
Mængde Kendsgerninger, der gør Indtryk af at bero paa Selvsyn.
Mest gælder det Afsnittene om England og Holland, mindst det
om Tyskland. Der fortælles om Englændernes stærke Fysik og
megen Kødspisen, om deres Beundring for Kvinden, om deres
extreme Sind; om Kvæget der gaar uden Hyrde paa de store
Græsgange; om de glubske Bulldogs, om Hanekampene og de
høje Væddemaal, om Ceremoniellet ved Parlamentsforsamlin
gerne o. s. v. Man har tilsyneladende ikke uden Grund i disse
Skildringer set Resultaterne af, at Englands- og Hollandsrejserne
har skærpet Holbergs Modtagelighed og Iagttagelsesevne og vakt
hans Interesse for de store Landes politiske, økonomiske og
religiøse Problemer.
Undersøger man imidlertid Anhangets Forhold til de Kilder,
Holberg her har benyttet, hvad mærkelig nok aldrig er gjort,
viser Sammenhængen sig at være en anden. Holberg har her
nemlig i langt højere Grad end i Introductionen afskrevet sine
Kilder, undertiden hele Afsnit i Sammenhæng, undertiden, naar
Kilden har været for vidtløftig, kun nogle Linjer fra Begyndel
sen af de enkelte Kapitler, der kædes sammen til en Helhed.
Det gælder ikke mindst de Steder, der synes at hvile paa Selvsyn.
Naar Fremstillingen af Tysklands Forhold er mest tør, beror det
ikke, som Francis Buil formoder, paa, at Holberg har opholdt
sig kortest i dette Land; og hans levende Fremstilling og mange
Eksempler for Englands og Hollands Vedkommende ikke paa,
at han har opholdt sig længst i disse Lande, men paa at hans
Kilder til disse to Lande er mere levende end den tyske »Euro
päische Herold«.
Sine Kilder nævner Holberg selv for største Delen i sin »For
tale til Læseren«. De væsentligste af dem er for Tysklands Ved
kommende Fr. L. v. Franckenbergs store Værk »Der europäische
Herold« (1688. Udg. 1705 i 2 Bd.) samt den lille Bog »De statu
Imperii Germanici«, som Pufendorf 1667 udsendte under Pseu
donymet Severinus de Monzambano. For Englands Vedkommen
de er Hovedkilden det anonyme Værk »The present State of
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Great Britain« (1707). For Hollands Vedkommende har han me
get benyttet en lille Bog af den engelske Gesandt i Nederlandene
Temple: »Remarques sur Testat des provinces unies des Pais-bas«
(1685). Om sin Benyttelse af sine Kilder siger Holberg, at »hvorvel jeg kan ikke nægte, at jeg jo haver kiget hid og did ind udi saadanne Bøger, ja endogsaa udskrevet noget som findes godt i dem«,
haaber han dog at »undgaa den Blame, som tillægges en Del Skri
benter af samme Materie, at have udkopieret andre universelle Au
tores eller grundet mit Skrift paa nogen af dem«. Holbergs Haab
om at undgaa den Blame at have udkopieret sine Kilder er ikke
berettiget; han har endda udkopieret dem meget nøje.
Der skal gives et Par Prøver paa Holbergs Benyttelse af sine
Kilder, særlig for Englands Vedkommende, fordi det jo særlig er
Forholdet til dette Land, der har Interesse for denne Afhandling.
Forholdet er ogsaa her simplest, fordi en enkelt Kilde, nemlig
»The present State of Great Britain« er saa stærkt og nøje benyt
tet baade for Ordningen og for Stoffet. Den følgende Prøve paa
nøje Benyttelse af Kilden omhandler flere af de Ting, der synes
at bero paa Selvsyn; andre Eksempler kan hentes fra nedenstaaende Paralleler1.
1 Kapitlerne i Anhanget svarer saaledes til Kapitlerne i »The present
State«:
I. Om den Engelske Nations Art og Egenskab = Of the English Bri
tains ... their Complexion, Constitution, Temper and Genius (Pres.
State S. 216).
II. Om Religionen udi Engeland = Of the Religion and Morals of the
English (Pres. State 226 f. Hos H. flere Tilføjelser).
III. Om Englands Frugtbarhed og Herlighed = Of the natural beauty
of England and the fertility of its soil (Pres. St. 10 IT.).
IV. Om den engelske Handel = Of the vast trade of Engl. (S. 239).
V. Om de engelske Ordener og Stænder = Of the several Orders and
Degrees among the English (S. 251, 270).
VI. Om den engelske Regering; Kongen, de 9 store Ministre = The govern
ment of Engl. Of the King. The nine great officers of State (285 fl.).
VIL Om Parlamentet = Of the Parliament of Great Britain (S. 431).
VIII. Om Dronningens Geheime Raad = Of Her Majestys Most honourable
Privy council (S. 424).
IX. Om de høje Retter = Of the courts of judicature etc. (463).
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The present State of Great
Britain I. 216.

Holberg: Anhang
Saml. Skr. I, 432.

The English Britains (as
most People in Europe) are an
aggregate Body of several Na
tions; but chiefly of Saxons
Danes and Normans, not with
out some Mixture of Roman
and British Bloud

Det Engelske Folk er
et Legeme sammensat af ad
skillige Nationer, besynderlig
Sachser, Danske, Normænd og
gamle Britannier.

Their speech accordingly is
a Compound of several langu
ages, but chiefly the Saxon, La
tin and French... The Saxons
next introduced their Language
(a Dialect of the Teutonick)...
The Normans. . the French
Tongue, to bee learnt at the
School by the Saxons. And till
the 36th years of Edward the
Thirds Reigh, the Statutes of
England, Pleadings, Sermons,
Schools and Writings were in
Norman

Deres Sprog iligemaade er
sammenskrabet af adskillige
Fremmede, besynderlig gammel
Sachsisk, Latin og Fransk. De
Angler førdte ind udi Landet
med sig det Sachsiske eller Teutoniske Sprog. De Normænd det
Franske, hvilket udi lang Tiid
blev lærdt udi Skolerne, og vare
alle Englands Lover, Retter
gange
Prædikener og andre Skrifter
paa Fransk indtil det 36te Aar
af Edvardi 3 Regering

S. 218.
From the English Language
I proceed to their Complexion,
which answers to their Climate.
For they are not Sunburnt as in
hot Countries, nor Weather

Fra det Engelsk Sprog begi
ver jeg mig til Indbyggernes
Complexion, hvilken svarer til
deris Clima; Thi de blive ikke
forbrændte ud af Soelen som udi

X. Om de engelske Assizer og Sessioner = Of the Assizes and Sessions
(480 og 487).
XI. Om Dronningens Herskaf, Titul og Vaaben = Of the Queens Do
minions, Title and Arms (S. 346).
XII. Om Dronningens Magt baade til Lands og til Vands = Of the Queens
forces both by Sea and Land (S. 350).
XIII. Om Dronningens Hof. Dronningens Indkomster = Of the Queens
court (S. 371). Of her Majestys Revenues (S. 407).
XIV. Om de itzige Prinser og Prinsesser af det kongel. Blod og Successionen
udi den protestantiske Linie = Of the present princes and princesses
of the Blood Royal and the Settlement of the Succession in the
Protestant line. (S. 341).
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beaten as in cold Regions, and
I dare presume to say, that no
country in Europe can outvy
England for Gharmingness of
Youth........
A Woman therfore is one of the
six Things, in which England
excells, according to the Verse:
Anglia, Mons, Pons, Fons, Ecclesia, Femina, Lana
The English are generally of
a strong Constitution, but it is
commonly spoiled by Educa
tion. For when they want their
usual Food, good Bread and
Meat especially, they are pres
ently to seek. . Therefore it is
commonly said, that a Scotch
man will soon starve an Eng
lishman
(S. 11) In short, England
abounds in alle Things necessary
for the Subistence of Man. As
for drinks Tis true, we have no
Wine of our own Growth. . but
by navigation we have the
greatest Variety of Wines, that
can be got.. The Gorn-fiels are
full of Corn, the Meadows of
Pasture for Cattel....

(S. 14) England has had Wolves
formerly. But History tells us,
that she was rid of ’em by the
Welch. Whose Prince being
tributary to Edgar, a Saxon
King of England, to whom he
paid a yearly Tribute, Edgar
changed that Tribute into 3000
Wolves-skins. Upon which the

de varme Lande, ey heller fordervede af Kulden som udi de
Kaalde, hvorfore der falder saa
deyligt Folk udi Engeland som
nogensteds udi Europa
Og er det Engelske Qvindekiøn
en af de 6 Ting, som Engeland
saa meget berømmer sig af i det
bekiendte Vers:
Anglia, Mons, Pons, Fons, Ecclesia, Fæmina, Lana.
De Engelske ere almindeligen af sterk Helbred, men de
blive fordærvede ved deres
kræsne Opdragelse. Thi naar
dem fattes got Mad, besynderlig
Kiød, blive de strax syge. Der
for siger man gemeenlig, at
en Skot kand snart svælte en
Engelænder ud.

(S. 441) Engeland har over
flod af alle Ting, som udkræves
til Menniskets Underholdning,
iligemaade det som tiener til Vel
lyst, foruden at det fattes Olie
og Viin... dog kunde de have
saamegen Viin, som var til Nød
tørftighed, hvis ikke Nationen
lagde sig saa meget efter Skibs
fart. Der er en besynderlig
Mængde af Korn og Qvæg, og
det saa godt som nogensteds er
at finde.
Det mangfoldige Qvæg løber
adspred uden Hyrde og uden
Frygt, efterdi der er ingen Ulve
udi Engeland, hvilket menes at
være kommen deraf, at Edgar
den Sachsiske Konge forandrede
den Skat, som han Aarligen be
kom af de Walske Fyrster til
3000 Ulveskind, hvorudover de
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Welch grew so sharp in Wolf
hunting, that they cleared Eng
land from those pernicious Cre
atures. So that the sheep keep
the Field day and night without
any Danger.
(S. 13) Here are also Dogs. . all
of ’em strong and full of Mettle.
Our Mastiffs, especially those
we call Bulldogs, are of unmatchable Courage. One of these
Dogs will fight any thing alone,
Bull or Bear, Tiger or Lion; and
will not quit his hold, till he
gets the Victory or loses his Life
on the Spot. A lion was killed
by one of these Dogs in the reign
of the late King Charles.
The same it is with english
coks, when well matched and
prepared some time for fighting
by a particular diet................

.... But Tis observable, that an
english dog or cock, transported
beyond Sea, degenerates.

15

Walske bleve saa ivrige udi at
jage og skyde Ulve, at de udi en
Hast rensede Engeland fra disse
skadelige Dyr, hvor vel j eg troer,
at de store Engelske Hunde,
som udi Styrke og Grumhed ikke
nogen steds udi Verden have
deres Lige, have giort det meeste der til. Een af disse Hunde
besynderlig af dem som kaldes
Buldogs kand figte imod en Oxe,
Biørn, Tiger eller Løve, og for
lader ikke sit Græb, førend han
har faaet Seyeren eller selv bli
ver liggende. Udi Caroli 2 Tider
blev en Løve omkommen af saadan en Hund.
Saa stridbare ere ogsaa de
Engelske Haner, hvilke Ind
byggerne lade figte mod hver
andre for Tiisfordrif og sette
Store Gevinster paa dem, til den
Ende lade de dem vel fæde og
styrke dem ved en besynderlig
Spise. Men det er at merke, at
saasnart disse Haner og Hunde
komme udenlands, miste de deris Mood.

For Hollands og Tysklands Vedkommende er Kilderne noget
flere end for Englands Vedkommende, men de benyttes paa
samme Maade. Et Par korte Prøver skal anføres:

Holland.
Temple: Remarques sur
l’estat des provinces unies des
Pais Bas. Haag 1685. S. 152.

Holberg: Anhang
Saml. Skr. I, 485.

De leur Peuple et de leur
Humeur.
Le peuple de Hollande peut
etre divise en ces classes diffe-

Om den Hollandske Nation
og dens Egenskab.
Den Hollandske Nation bestaaer af Bønder, Matroser,

16

TH. A. MULLER

rents: les Pal sans, ou ceux
qu’ils appellent Boeren qui la
bourent la terre, les Matelots
ou gens de Marine... les Mar
chands, ou gens de Commerce,
qui remplissent leurs villes, les
Rentiers, qui vivent dans les
principales Villes..., & les
Gentils hommes, ou les Of
ficers de leurs Armees
Ceux de la premiere classe
sont plutot assidus que laborieux, qui ay ant 1’esprit grossier
et bas ne veulent pas etre rudoy£s ny rabroiies, mais il faut
que ceux qui en veulent tirer du
service, les flattent et les cajeolent...........................................
Ils ne vivent ordinairement que
de legumes, de racines et de laitage; et je juge que c’est a cause
de cela que leur force et leur
vigeur ne semble pas repondre
a la taille de leur grand corps.
Les Matelots sont plus
simples, mais aussy plus rudes
et plus grossiers, soit qu’ils tiennent de l’dement, dans lequel
ils vivent, ou de la nouriture
qu’ils prennent.........................
Les Marchands et les Ar
tisans........ sont plus 6veilles;
car le commerce et la conversa
tion de Ville raffine 1’esprit, bien
qu’ils ne soyent pas fort inventifs.. . mais ils sont admirables
& imiter. . .

Kiøbmænd, Rentenerere,
Adelskab og Officiers ved
Krigs Hærene

Bønder ne ere meere for
nøyelige og sparsomme end ar
beidsomme. De ville ikke være
tracterede med Haardhed, hvorfore man maa give dem gode
Ord, i fald man vil have nogen
Tieneste af dem

De leve gemeenligen af Rød
der og hvad som giøres af Melk,
hvilket synes at være Aarsag til,
at deris Styrke og Mandighed
ikke svarer til deris store og føre
Lemmer.
Baadsfolkene ere meere
eenfoldige, ogsaa meere grove
og plompe, hvilket foraarsager
enten deris Element, eller den
Føde de bruge.
Kiøbmænd og HandverksFolk er meere muntere og ar
tige, thi Handelen og Bylevnet
raffinerer Sindet; dog ere de ikke
beqvemme til at opfinde noget,
men meget forunderlige udi at
eftergøre....
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Tyskland1.
Der Europäische Herold I,
86 ff. (Udg. 1705).

Holberg: Anhang
Saml. Skr. I. 395.

Der Umkreis erstrecket sich
auf! die 465 Meilen. . . . Darne
ben ist Teuschland voll von
schönen Landschafften, Städ
ten und Dörflern.. Es ist Teutschland auch gar volckreich . .
und es ist nicht ohne Grund da
für geachtet worden, dasz ohne
Merckung einigen Abgangs
200,000 Soldaten allhier ge
worben werden könten; wie
dann auch für gewisz gesaget
wird, dasz der Kayser allein in
seinen Erb-Ländern 100,000
Reuter und so viel Fusz-Knechte
zuwege bringen könne
Auswendig trägt es aller
hand edle Früchte insonderheit
aber Weine, unter welchen die
fürtreflichsten sind, der Rheini
sche, Moseler, Necker, Oesterreichischer, Tyroler und Francken
Wein. . . Hergegen wird in die
sen mitternächtlichen Gegenden
der Mangel durch die fürtrefliche, gesunde und wohlgeschmakte Naumburger-Zerbster.. . Biere ersetzt
. . . Getreyde, welches allhier so
überflüssig wächst, dass auch

Tydskland er et mægtigt
stort Land, nemlig 465 Mile udi
Omkreds; fuld af store og smaa
Stæder og Flækker. Og meget
folkerigt,

saa at man ikke uden grund har
holdet fore, at man der udi Lan
det kunde hværve 200,000 Sol
dater uden noget stort Kiendetegn tilMandskabetsForringelse,
og siges der forvist, at Keyseren
alleene udi sine Arve-Lande
kand bringe paa Benene 100,000
Ryttere og ligesaamange FodFolk.
Tyskland giver ogsaa mange
skønne Frugter, besynderlig
Viin, hvoriblandt de fornemste
ere: Rhinsk- Mosel- NeckerØsterrigsk- Tyroller- og Francker-Wiin. Og om udi de Nord
lige Parter findes lidt deraf, saa
erstattes denne Mangel igien ved
de mange skiønne Slags 01.

Ydermeere frembringer
Tydskland saadan Mengde af

1 Ligesom Holberg ved England følger sin Kildes Inddeling af Stoffet,
følger han for Tysklands Vedkommende for en væsentlig Del Inddelingen i
»Der Europ. Herold« I: Kap. I i Anh. »Om Tysklands Deling udi Kredse
(Europ. Her. I, 44 ff.); Kap. III Om Landets Frugtbarhed og Rigdom
(Europ. Her. I, 45 ff.); IV Om hans Kejserlige Majestæts Udvælgelse (Europ.
Her. I, 52 ff.) o. s. v.
Efter Sev. de Monzambano: de Statu Imperii Germanici S. 173 ff. er
Anhangets Kap. X taget næsten ordret. Efter Pufendorf: Einleit. I,
622 ff. er Anhangets Kap. XV med nogle mindre Tilføjelser.
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
2
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die anbenachbarte Länder da
von gespeiset werden können
... über dieser findet sich eine
grosse Menge. .. Fischen. . Die
Felder und Wälder sind voll
des schönsten und besten Weidwercks und Wildpräts. An Zah
men und Heerd-Vieh ist auch
kein Mangel, und sind in
sonderheit die oldenburgische
Pferde die Westphälisch und
Bayerische
Schweine,
die
SchweitzerKühe u. m. beruffen

Korn, at det ogsaa kand bespiise de omliggende Lande.
Floderne og Søerne give adskil
lige slags Fiske; Skovene mang
foldig Vild, Tømmer og Maste,
hvoraf en temmelig Deel føres
til Holland. Paa tamme Dyr er
ellers ingen Mangel og er be
synderlig berømte de Oldenborg
ske Heste, de Westphalske og
Bayerske Sviin

I Anhanget findes vel blandt alt det laante Dele, som skriver
sig fra Holbergs egen Haand, f. Eks. den udvidede Fremstilling
af de religiøse Forhold i Landene, der aabenbart har interesseret
Holberg stærkt i hans Egenskab af Teolog. Holbergs egen Idé
er det vel ogsaa, naar han under Holland aftrykker Forfatningen
fra Utrechterforeningen 1579 og efter England Unionstraktaten
med Skotland 1707, der sikkert har været meget drøftet under
hans Ophold i England. Men selv med disse Ting in mente kan
man kun i meget uegentlig Forstand kalde Anhanget et selv
stændigt Værk af Holberg. I hvert Fald kan man ikke benytte
det som Vidnesbyrd om, at Englandsrejsen har fyldt ham med
stærke personlige Indtryk af Lande, Folk og Institutioner, og
om at hans Stil i dette Værk er let og fri, fordi han skriver om
Ting, han selv har set. Hans Stil er hans Kilders. Det vilde i
modsat Fald ogsaa være mærkeligt, at han i sit næste Værk,
»Natur- og Folkeretten« 1715, atter udtrykker sig paa sin gamle
ubehjælpsomme Maade.
Og samme Resultat kommer man til, hvis man undersøger
de Udtryk for hans Personlighed og Anskuelser, der kommer til
Orde i de to Ungdomsværker.
Det er ingen selvfølende Forkynder af nye Anskuelser om
Politik og Religion, der her møder os. I Introductionens Fortale
til Læseren er det en saare ydmyg og beskeden Mand, der træder
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frem for Publikum og søger at stemme det venligt overfor sit
Værk. »Mit ringe Værk« kalder han det; »bliver dette lille Værk
vel imodtaget, skal jeg beflitte mig paa det, som bedre er«; han
haaber, at »den gunstige Læser holder mig som en ung Person
til gode de Vildelser, som findes derudi«, og at Læserne »som op
rigtige Patrioter lige saa gærne læser dette danske Compendium«
(som de tyske), saa at »Oplæggeren ingen Skade lider derved«;
Værket er fremkommet »ikke af Ambition, men alene for at tjene
mine Landsmænd, der har bedt mig derom«. Naar han særlig
fremdrager den moderne Historie, er det, fordi han »her retter
sig efter de flestes Gout« — Pufendorf siger, at han gør det,
fordi det er nyttigt for unge Statsmænd, hvad Holberg i Grunden
vel ogsaa mener. Denne Fortale staar i den stærkeste Modsætning
til den tilsvarende overlegne Fortale af Pufendorf i hans »Einleitung«, hvori han gør Rede for den Nytte, et teoretisk Kendskab
til den moderne Historie og Landenes Kaar kan have for den
vordende Verdens- og Statsmand, selv om Livet og Statstjene
sten har lært ham, at den endelige Viden »maa læres mere af
egen Praksis eller af fornuftige Embedsmænds Relation end af
Bøger«. I meget minder Holbergs Fortale om de rahbekske, som
Øhlenschlåger parodierer i »Sanct Hans Aftenspil«.
Og nu hans Anskuelser, politisk, religiøst og videnskabeligt.
Politisk er Holberg her som han altid vedblev det, den danske
Enevældes svorne Mand; Enevælden havde jo bragt ordnede og
rolige Forhold og Lighed for Borgerstanden. Han viser i Ung
domsværkerne saa lidt som senere nogen Interesse for, end ikke
nogen Forstaaelse af, den frie engelske Forfatning, som han
forøvrigt slet ikke mener er saa fri; en Konge kan efter hans
Mening altid faa sin Vilje overfor Parlamentet; den er ham for
ustabil med sine Partimodsætninger, mindende om en Febricitants Tilstand1. Hans Hjærte er, efter hans danske Oprindelse
og hans Oxfordvenners Syn, i Forfatningskampen helt hos Stuarterne; han er opfyldt af Medlidenhed med »den kongelige
Martyr Carolus I« (forandret efter hans Kilde, der blot har
1 Edv. Holm: Holbergs statretlige og politiske Synsmaader 1879 S. 26fl.
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»King Charles«)1; Cromwells Tilhængere er — trods al Beundring
for Cromwells Regeringsdygtighed — »dette skælmsagtige Parti«2.
Jacob 2 var en god og from Herre, der alene havde den Fejl, at
han var for genegen til den romerske Kirke; for den politiske
Side af Revolutionen 1688 har Holberg ingen Sans, den er for
ham kun Protestantismens Sejr over Katolicismen3. Religiøst
møder vi intet Spor af Kendskab til end sige Sympati for Fritænkning; han er en rettroende luthersk teologisk Kandidat og
som saadan fuld af Kritik overfor Paver og Munke; i For
talen til Introduktionen sparer han ikke paa gudfrygtige Talemaader; »om Gud sparer mig Liv og Helsen«, »med Guds Hjælp«;
og Dedikationen ender som omtalt med en ikke kort Bøn til Gud
om, at han vil bevare Kronprinsen i sin Frygt og den evangeliske
Sandhed.
Og paa samme Maade forholder det sig med hans Stilling og
Kendskab til den moderne engelske Litteratur, Erfaringsviden
skaben, Filosofien o. s. v. I Anhanget har han et lille Afsnit om
Litteraturens og Videnskabens Tilstand i England; det er Af
skrift efter hans stadige Kilde, »The present State of Great Britain«4; men det er dog vel et Udtryk for, hvad Holberg efter
sin daværende Viden har fundet det rimeligt at omtale som
væsentligt. Af Navnene paa Videnskabsmænd i Holbergs Kilde
er der et eneste, der repræsenterer den nye Eksperimentalviden
skab, nemlig Francis Bacons; netop det udelader Holberg i sin
Oversættelse. De Videnskabsmænd, hvis Navne han beholder,
er alle Historikere, Jurister og Teologer, altsaa Repræsentanter
for de Videnskaber, Holberg paa dette Punkt af sin Udvikling
havde Interesse for og behandler i sine Skrifter. Man har, ikke
mindst fra norsk Side, hævdet, at Englandsrejsen ogsaa skal
have haft Betydning for Holberg som Dramatiker, han skal paa
1 Anhang (Saml. Skr. I, 454). Kilden, der afskrives, er The present State
of Great Britain I, 432.
2 Introd. (Saml. Skr. I, 244).
3 Holm anf. Sted.
4 Anhang. Saml. Skr. I, 434, oversat efter »The present State of
Great Brit.« I, 224.
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den have stiftet Bekendtskab med og faaet Interesse for engelsk
Drama og have set engelsk Komedie i London. Det sidste er
muligt; men mere talende er det, at han af sin Kildes Liste over
skønlitterære Forfattere udelader netop de faa Dramatikere, der
nævnes: Beaumont og Fletcher og Ben Jonson. Den Litteratur
art, de repræsenterer, har — selv om han har besøgt Skuespil
huse i London — endnu ikke haft nogen Interesse for ham, saaledes som Historien, Juraen og Teologien havde det.
Resultatet af ovenstaaende er det selvfølgelige, men næppe
tilstrækkelig paaagtede, at Holberg ikke lige fra Begyndelsen af
er den store Forfatter, der kommer fra »de Lande, hvor de frie
Levemaader ere« med fuldtfærdige moderne Meninger; men at
han som alle har gennemgaaet en Udvikling. I de ældste histo
riske Værker ser vi ham ved Begyndelsen af denne, »en ung Person«
som han selv kalder sig, og i meget ret uudviklet. Hans Interesser
er foreløbig historiske, juridiske og teologiske. Og til sit første
aandelige Gennembrud faar han Impulsen, ikke fra England,
men fra København særlig fra Christian Reitzer. Noget andet er,
at latente Indtryk fra Englandsrejsen kan have bidraget til
hans senere Fordybelse i engelsk Litteratur, mest vel i Tiden
efter Frankrigsrejsen. 1727 kender han den deistiske Litteratur1
og 1728 Hovedmanden i den moderne engelske Videnskab, John
Locke2.

Naar man for at dokumentere et bestemt Synspunkt samler
Bevisligheder for dette sammen paa eet Sted, kommer de let til at
virke tungere og noget mere ensidigt end helt rigtigt er. Saaledes vel ogsaa med det foregaaendes Forsøg paa at placere Hol
bergs Ungdomsværker. Til trods for alle Skrøbeligheder har de
deres Betydning ogsaa ud over det at fortælle om Forfatterens
Udviklingstrin og Personlighed ved Begyndelsen af hans Løbe
bane, da han kom hjem fra England. De er, som ofte fremdra
get, det første Forsøg her hjemme paa at give en samlet Frem1 I Levnedsbrev (Winkel Horn) S. 182.
2 Oftere i 2den Udg. af Natur- og Folkeretten 1728. Kåre Foss:
L. H.s naturret. 1934. S. 356.
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stilling af Europas Historie, særlig i den nyeste Tid, og gennem
gode udenlandske Kilder at berette om Folkekarakteren, den
naturlige Beskaffenhed, Forfatning o. s. v. i et Par af de Lande,
der havde Betydning for Danmark. Derved imødekom Forfatte
ren den Interesse for Forholdene udenfor Sognegrænsen, som bl. a.
Aviserne var begyndt at vække i bredere Befolkningslag, og hvis
Skrøbeligheder Holberg senere kritiserede. Og trods al Ufuld
kommenhed møder vi i Ungdomsværkerne ikke sjældent lige
som Varsler om den senere Holberg. Allerede i Introductionen er
der frie og muntre Stykker, f. Eks. i Slutningsafsnittet om Rus
land Fortællingen om de mange falske Demetrius’er; da den femte
er bleven »taget ved Vingebenet« og henrettet, »havde ingen mere
Appetit at være Demetrius«. Og Oversættelsen af Anhangets
levende Kilder har sikkert virket frigørende; Anhangets Fortale
er langt mere selvbevidst og fri end den ydmyge Fortale til In
troductionen; efter Pufendorfs og Thomasius’ Anskuelser tages
der Afstand fra den teologisk-formalistiske Universitetsdannelse:
»fordi en er en Academicus, derfor følger ikke at han skal bryde
sit Hoved med Distinctioner og Gloser og drive Tiden bort med
at formere Syllogismos eller at grave sig ned udi Antiquiteter«.
Vi møder ogsaa i begge Bøger lejlighedsvis Komedieskriverens
Forkærlighed for det konkrete frem for det abstrakte Udtryk,
Lysten til at gøre levende og personligt; den Ting, at han ikke
af pedantisk Purisme vil sky alle fremmede Ord og bruge for
ældede danske, udtrykker han ved, at han ikke »vil kalde nogle
gamle Ord fra Landflygtigheden igen, som have været mere
end 100 Aar af Moden og her ud over ere bievne ganske uforstaaelige«, en Levendegørelse af samme Art, som naar Marlborough
i Slaget ved Hochstedt siges at have »givet det franske Monarchi
saadant uformodet Ørefigen, at det ligger endnu paa Knæ«, eller
at Huguenotterne rebellerede, »efterdi man havde oprejst for
deres Næse den Fæstning Fort Louis«. Eller hans respektløse
Humor overfor Fortidens Store; han er paa lige Fod med dem
og titulerer dem ikke sjældent »den gode«; »dette syntes den gode
Alfonso kom ham noget underligt for«; Catilinas Sammensvær
gelse er for ham en Sammenrottelse af en Bande Gaudiebe (se
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ovenfor S. 10), et Synspunkt der maaske ikke er helt urigtigt,
men Ibsen saa jo Tingen under en anden Synsvinkel. Stærkest
og vel ogsaa smukkest kommer denne Følelse til Orde overfor
hovmodige og tyranniske Personer, hvis onde Planer mislykkes;
Xerxes’ Fald, der jo gav Aischylos Stof til en stor Tragedie, refe
reres af Holberg med ironisk Skadefryd over, at den vældige
Ødelægger tilsidst maa luske beskæmmet bort: »Efter dette
ulykkelige Slag (ved Salamis) tænkte Xerxes, det var ikke
Tid længer at bie udi Grækenland, hvis Indbyggere havde
ladet se saa liden Respekt for hans Majestæt og forfær
delige Krigshær, og derfor af sin Feltherre Mardonio lod sig
letteligen overtale at vende Næsen til sit kære Fæderneland
Persien, hvor han ikke skulde møde saadan Anstød. Da han
kom til Hellesponten og vilde gaa over den store Bro, han til
forn der havde lagt, fandt han, at Stormen havde været lige
saa næsevis som tilforn og ruineret den ganske. Hvorfor han
maatte gaa over til søs, som nogle siger udi en Fiskebaad«. Om
den senere Holberg minder ogsaa hans Glæde over det engelske
Videnskabernes Selskabs uafhængige Devise: Nullius in verba.
Og Gang paa Gang kommer i Fortalerne Ønsket frem om at
give noget godt nyt paa dansk. Ogsaa om selv at komme til at
skrive »en ren Dansk«. I sine »Ortografiske Anmærkninger« for
tæller han senere (1726), hvor svært det faldt ham, da han kom
tilbage fra sine Udenlandsrejser og skulde til at optræde som
Forfatter, at »hitte paa Ordene« og at »ortografere dem ret«; »jeg
skrev derfore ligesom Ordene udi en Hast kunde falde mig ind«1.
I Introductionen er Sproget ogsaa i alle Henseender urent. I
Fortalen til Anhanget er Holberg opsat paa at raade Bod herpaa;
1 Holberg: Orthografiske Anmærkninger. Saml. Skr. IV, 796. D. Arup Seip
mener (Holberg Aarbog 1921, 55), at Holbergs sproglige Ubehjælpsomhed
efter Udenlandsrejserne skyldes hans norske Oprindelse. Herimod taler
Holbergs egne Ord, at Aarsagen er, at han aldrig i Skolen har lært ordentligt
dansk, og at han paa sine Udenlandsrejser er kommen ud af Øvelse. Ogsaa
den Ting, at intet af de udanske Ord, som Holberg siger faldt ham i Pen
nen, er norske, de er tyske (Pitskaft, beobagte, dessen) og skyldes aabenbart
hans tyske Skolegang i Bergen. Der skal bevises, at Holberg er »en »utenforstaaende«, naar det gjaldt dansk Sprog«.
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»hvad sig anbelanger Stilen, da har jeg beflittet mig paa en ren
Danske og sjælden indført fremmede Ord, naar jeg har kunnet
finde forstaaelige Danske, undtagen her udi Fortalen«; dog vil
han ikke, »selv om man kan exprimere sig udi fleste Materier
uden at forskrive fremmede Gloser fra andre Steder«, opgive de
fremmede Ord, der er »ligesom naturaliserede her udi Landet«,
Det er ikke urimeligt, at ogsaa denne Interesse for rent dansk
Sprog hos Holberg skyldes Paavirkning fra Chr. Reitzer. Der
var jo hos mange i Tiden en ikke ringe Uvilje mod fremmed
Indflydelse, ogsaa paa det sproglige Omraade. Men det man
kæmpede for, var egentlig nok saa meget at udrydde den Me
ning, at tysk og fransk skulde anses for finere end dansk, som
for at skrive et rent og ublandet dansk. Ikke blot Grams, Lin
trups og Chr. Rantzaus Breve er skrevet i Tidens almindelige precieuse Blanding af dansk, latin og fransk, men ogsaa Chr. Fal
sters, skønt hans Stil i Satirerne er ren. Reitzers Breve1 er derimod
skrevet i et ganske simpelt og helt personligt Sprog — et Udtryk
for hans fordringsløse og hjærtensgode Sind — og de er uden een
fremmed Glose. Selv om den lidet skrivende og beskedne Mand
ikke offentlig har fremsat nogen Sprogteori, er hans Praksis —
sjælden som den er — sikkert Udtryk for noget, der har ligget
ham paa Hjærte. Og sammenholdt med den store Indflydelse,
Reitzer i det hele har haft paa den unge Holberg, er det ikke
fjærntliggende ogsaa at spore den paa det sproglige Omraade;
Holbergs Interesse for rent Dansk vaagner jo netop i Tiden
1711—13. Den gængse Tro, at Professorerne ved Københavns
Universitet ved Holbergs Hjemkomst skulde være en Samling
utidssvarende Forsteninger, passer ikke. Der var en Del af den
Slags, men ikke faa var menneskeligt og praktisk fremragende
Mænd (Chr. Worm, Poul Vinding, Gram), ikke faa stod Maal med
Tidens almindelige Lærdom; og enkelte som Reitzer og den
fremragende Kirurg Joh.s de Buchwald gjorde de unge bekendt
med vigtige nye Strømninger i deres Videnskab; Buchwald fra
1690 ved Øvelser og Forelæsninger paa sit private kirurgiske
Akademi, fra 1717 som Professor ved Universitetet.
1 Se de menneskelig smukke Breve fra Reitzer til den ganske unge
Student Chr. Falster fra 1712 i Chr. Bruun: Falsteriana 1869 S. 198 ff.
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Tillæg.
Prøver paa Holbergs Kildebenyttelse i Introductionen.
John Milton: The history of
Britain .. from the first tradi
tional Beginning continued to
the Norman conquest 2 Ed.
1678.

(S. 8 om forhist. Tid)
Samothes or Dis a fourth or
sixth Son of Japhet, whom they
make about 200 years after the
Flood to have planted with co
lonies, first the Continent of
Celtica or Gaule, and next this
Hand; thence to have named it
Samothea, to have reigned heer
and after him lineally four
Kings, Magus, Saron, Druis and
Bardus . . . these Samotheans
under the Reign of Bardus were
subdu'd by Albion a Giant, Son
af Neptun, who called the Hand
after his own name1
Snorre: Norske Kongers
Ghronica.

Overs, af Peder Claussøn
Kbhn. 1633. S. 40
Kong Erick udi Hordeland
hafde en Datter ved Nafn Gyda
. . . Der K. Harald kom nogit til
alders, sende han sine Bud til
hende, om hun vilde blifue hans
Medhustru eller Bolskab, men
hun svarede, at hun ingenlunde
vilde saa spilde hendis Jom
frudom, at hun skulde være den

Holberg: Introduction
Saml. Skr. I, 220.

Samothes, eller Dis, den sjette
Japhets Søn, hvilken de sige
200 Aar efter Floden (o: Synd
floden) plantede med Indbygge
re først det Landskab Gallia,
som nu kaldes Frankrig, og
derefter det Britanniske Eyland, og efter sit eget Navn at
have kaldet det Samothea; og
efter ham at have regeret Magus,
Saron, Druis og Bardus; siden
at disse Samotheanere under
Bardi Regering bleve under
tvungne af den Kæmpe Albion,
Neptuni Søn, som kaldte den
hele 0 Albion efter sit Navn
Holberg: Introduction
Saml. Skr. I, 299.

Kong Erik udi Hordeland,
siger hand (Snorre), hafde en
Daatter ved navn Gyda,
hvilken Kong Harald begiærede
til sin Med-Hustrue; mens

fick saadant Svar, at hun icke
vilde spilde saaledis sin Jom
frudom, at være dens Konges

1 Hvor Holberg i det flgd. citerer John Speed ogHeilyns er Milton sikkert
Kilden. Lignende Eks. kan hentes fra John Speed; History of Great
Britain (1623 f. Eks. Vilhelm Erobreren), Rich. Baker; Chronicle of the
Kings of England (2. Udg. 1643 Edw. II) o. a.
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Kongis Hustru, som icke hafde
uden nogne Læne at raade
ofuer; oc at hun storligen for
undrede sig, at ingen aff de
Konger her i Norrig vilde ind
tage og underlægge sig alt Norrig
oc bliffue der ofuer en EnevoldsKonge, saa som K. Gorm hafde
giort i Danmarck o c K. Erick
hafde giort i Sverig. . . Kongen
suarede. . det lofuer oc forplicter jeg mig oc det suær jeg ved
Guderne. . at jeg skal huercken
lade klippe eller kiemme mit
Haar, førend jeg faar vundet oc
underlagt mig alt Norrig....

Strax derefter forsamlede K.
Harald og K. Gutorm en stor
Krigshær (og erobrede Konge
rigerne).. Hånd sette en Jarl
(det er en Grefue) over huert
Læn, som skulde. . . hafue til
sin Underholdning den tredie
Part der aff met Kongen oc
derfore holde Kongen 40 væb
nede mænd udi Krigen .... Oc
derefter holt hånd altid Trondhjem for sit rette hjem og lod
bygge der en stor Kongelig
gaard, som Laden bleff kaldet
sst. S. 330 ned.

Hustru, som hafde ickun nogle
faa Lehn at regiære over,

(anbringes af Holberg længere
nede)*

hvilket Svar, da Kong Harald
fick at viide,
forplictede hånd sig til ved Eed
icke at kiemme eller klippe sit
Haar, førend hånd hafde bemestred sig heele Norge og*
giordt sig til en Eeenevolds
Herre ligesom Kong Gorm udi
Dannemarck og Kong Erick udi
Sverige*. Udi det Forsæt sam
lede hånd en haab Folk sam
men, hvormed hånd giorde sig
alle Kongerigerne underdanige.
Og effter at hånd saaledis var
bleven alleene Enevolds-Herre
over Norge, satte en Jarl eller
Græve over hvert Lehn, hvilke
skulle have den Tredie Deel af
deris betroede Provinciers Ind
komster og derfor enhver af
dem holde 40 Mænd til Kongens
Tieneste. Sit kongl. Sæde an
lagde hånd til Trundhiem og
lod opbygge et Slot, som blev
kaldet Laden.

Huitfeldt I, 94.

Holberg: Introduction
Saml. Skr. I, 264.

Hånd drog at Jerusalem udi
det 8 hans Regærings Aar. ..
der fra (o: fra Rusland) til Gonstantinopel oc bleff ærligen und
fangen af Keyser Alexio. Der

Da Kong Erich havde re
giæret udi 8 Aar giorde hånd en
Reyse til Jerusalem. Til Gonstantinopel blev hånd venligen
modtagen af Keyser Alexio.
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fra tog hånd Afskeed oc vilde
veret at Jerusalem, men paa
Cypern bleff hånd siug af en
Feber 16 Idus Julii oc døde Aar
1105... Helmoldus udi hans
Sclaviske histories første Bog
50 Cap. skrifuer hannem død
icke der hånd drog til Jerusa
lem, men der hånd drog tilbage.

Derfra tog hand Afskeed og
ville begive sig videre paa Reysen, men udi Cypern blev hand
syg og døde 1105. Hvorvel an
dre (Margen: Helmhold Chron.
Sclav. L. 1 c. 50) skriver det
skeede paa Bag-Reysen, efterat
hand allereede havde været udi
Jerusalem.

Pufend. II, 148.

Holberg: Introduction
Saml. Skr. 1,320.

Die Königin hingegen hatte
auch ein grosses Heer versamelt
aus Teutschen, Dänen und Nor-

Derpaa samlede Dronningen
en god Krigshær sammen af
Norske og Danske og eftersom
Kong Albert begiærede at slaas
ved Falkiöping, skickte hun
samme Krigshær didhen under
Iver Lyckes Anførsel, hvilken
udi det Aar 1388 den 21 Septembr. fick en herlig Seyer og
bekom Kong Albert tillige med
hans Søn Erik og mange for
nemme Herrer fangne. Dette
Slag blev holdt paa samme
Dag, paa hvilken for 23
Aar siden Kong Magnus
blev fangen.

wegen, die Ivar Lycke commandirte... ward demnach an be
stirnten Tage (21 Sept. ‘ 1388)
eine blutige Schlacht gehalten
. . . und ward König Albert und
sein Sohn Erich samt vielen
Ritters Leuten gefangen.. Und
dieses geschah an eben dem
Tage, an dem vor 23 Jahren
Albert König Magnum ge
fangen genommen.

Er ward zur Königin Marga
reta nach. . Lindholm geführet
. . .Wiewohl nun Schweden un
ter König Alberts Regierung in
grossen bedruck gewesen, so
gieng doch die Noth und Jam
mer nach seinem Gefängnis viel
ärger an. Denn (seine Anhänger)
... hatten auch Stockholm und
Calmar Schloss samt andern
festen Plätzen in ihren Händen
aus welchen König Alberts
Leute ausfielen und grossen

Kong Albert blev førdt til
Lindholm. .Varende hans
Fængsels Tid
var Sverige udi en elendig Til
stand effterdi hans Folck
som haffde inde Stockholm, Cal
mar og andre faste Steder
giorde ved deris Udfald
usigelig Skade og lagde udi Aske
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Schaden thaten, verbrannten
Encöping, Westeraas, Lincöping
und viel andere Orten. Man
konnte auch solche nicht be
lagern, weil die Mecklenburger
aus Rostock und Wismar ihnen
Volck und Proviant zuschicken
kunten.

Jenkiöping, Westeraas, Linkioping og mange andre Steder.
Mand kunde ey heller beleyre de
Steder, som de hafde inde,
efterdi de Mecklenborgere
skickede dem Proviant fra Ro
stock og Wismar.

Pufend. II, 308.

Holberg: Introduction
Saml. Skr. I, 324.

Um diese Zeit hub die Evan
gelische Religion an sich in
Schweden mehr und mehr aus
zubreiten. Selbige war anfangs
durch die Teutsche Kaufleute
... wie auch durch die Teutschen Soldaten und verschie
dene Schwedische Studenten so
zu Wittenberg selbige Lehre
eingenommen. Worunter der
vornehmste war M. Olaus Petri,
der. . nachdem er wieder nach
Schweden kam, zu Strengness
Ganonicus. . worden.
. . . Insonderheit zog er den Archidiaconum Larsz Anderson
auff diese Meinung, durch des
sen Schutz er in die Schulen
mit anderen zu disputieren
anfing

Paa samme Tid begyndte
den Evangeliske Religion at
brede sig udi Sverige.
Samme blev indførdt af frem
mede Kiøbmand

og Soldater
item adskillige Svenske Studen
ter, som hafde studered til Wit
tenberg. Blant dem var en ved
Navn M. Olaus Petri, hvilken
efter sin Hiemkomst til Sverrige var bleven Kannik til
Strengnes. Samme Olaus Petri
fik Archidiaconum Lars An
dersen paa sin Side og under
hans Beskiærmelse begyndte
offentlig at lære mod de Papisti
ske Vildfarelser.

Johann Gottlieb Fichte
i Lys af den nyere tyske Historieforskning.1
Af

VILH. LA COUR.
et er ejendommeligt at lægge Mærke til, hvorledes historiske
Problemer ændrer Karakter og Indhold, eftersom Tiden
skifter. Et Spørgsmaal, hvis Omfang og idehistoriske Betydning
vi mente at være fortrolige med i Aarene før den store Krig,
møder os nu — selv om Kildestoffet uændret er det samme —
med en ny Betoning, en ny Værdi, et nyt Krav om Undersøgelse
og Bedømmelse. Sagen er selvfølgelig den simple, at Historikeren
som ethvert andet Menneske uvilkaarlig retter sine Spørgsmaal
efter, hvad han og hans Samtid aandelig talt har Brug for at
vide. Hvad han søger i det svundne, er Livsbekræftelse — en
umiddelbar Følelse af, at Problemer, som farver hans egen Dag,
og som former hans Samtids Skæbne, har mødt ogsaa tidligere
Slægter, om ikke helt som nu, saa dog saa overensstemmende
med vor Tids, at enhver øget Viden om det vil kunne faa levende
Betydning for vor egen Tilværelse — folkeligt og menneskeligt.
Historikeren vil først og fremmest tiltrækkes af de Spørgsmaal,
som tillige præger Øjeblikkets Problematik.
Da jeg drev mine Studier her ved Universitetet, valgte jeg
som Punktøvelse hos Prof. Fridericia Johann Gottlieb
Fichtes »Reden an die deutsche Nation«. Det skete ikke
tilfældigt. Der var i denne virile Personligheds Forsøg paa at
vække en Nations Handlekraft og Selvbevidsthed noget, som

D

1 Denne og de følgende to Afhandlinger er Prøveforelæsninger over
selvvalgt Emne ved Konkurrence i Efteraaret 1936 om Professoratet i Hi
storie ved Københavns Universitet.
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jeg trængte til at faa bekræftet over for min egen Tid. Jeg vilde
søge den umiddelbare Fornemmelse af Problemernes Genop
standelse — Bevidstheden om, at heller ikke det Øjeblik, som
jeg selv tilhørte, var uden Livsforbindelse med det, der var levet
for et langt, skæbnetungt Aarhundrede siden.
For enhver, som omkr. 1910 vilde studere Fichtes »Reden«,
fandtes en fortrinlig Kommentar i Prof. Fr. Meineckes kendte
Værk »Weltbürgertum und Nationalstaat« (1908). Det
havde været Meineckes Hensigt at skrive »den tyske National
stats Genesis«. Plan havde villet vise, hvorledes universelle og
nationale Idealer i Fællesskab havde formet det Grundlag, paa
hvilket den hvilede. Baade det 18. Aarhundredes Universalitet,
præget af Rationalismens og den klassiske Idealismes Ideverden
eller af Rousseaus og Revolutionens Individualisme og Verdens
borgerlighed, og i ikke mindre Grad det gryende 19. Aarhun
dredes Universalitet, farvet af den unge Romantiks Forkær
lighed for Middelalderens verdensomspændende Teokrati eller
den tysk-romerske Kejsertankes magtpolitiske Drøm — begge
disse rigt strømmende Kilder til tysk »Weltbürgertum« afdækkede
han med en sjælden Klarhed og dyb Forstaaelse af Problemets
Mangesidighed. Som en typisk Eksponent for Samspillet mellem
de to Strømme skildrede han Fichtes Indsats, i hvilken Kos
mopolitisme og Nationalisme kun var Sider af den samme Sag,
og hvis Vækkergerning til Tyskhed dybest set var en Vækker
gerning til Menneskelighed, fordi Tyskhed og Oprindelighed —
ikke historisk set, men i ideel Forstand — i hans Tankeverden
dækkede hinanden. Vi, som i disse sidste Aaringer inden Ver
denskrigen blev grebet af Meineckes Klarhed og overlegne Ro,
og som fandt væsentlige, værdifulde og varige Sider af tysk
Aand afspejlet i hans Forskerpersonlighed, vi føler en Drift til
nu, da han af nye Magthavere er kasseret som et udbrugt Kar,
at bekræfte, hvor rig en Belæring om grundmenneskelige og
grundtyske Egenskaber vi har høstet hos ham.
Alligevel — det havde paa ingen Maade været Meineckes
Hensigt at give Nøglen til en fuldkommen Forstaaelse af
Fichtes Personlighed. Selv om man ser bort fra, hvad der maaske
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til syvende og sidst var det for Fichte ejendommeligste: hans
specielt filosofiske Produktion, hans »Wissenschaftslehre« i alle
dens Forgreninger, blev der mere end nok tilbage, som Meinecke
ikke havde berørt, eller som han dog kun periferisk var kommet
ind paa. Og det er i høj Grad interessant at se, hvorledes Tysk
lands politiske og økonomiske Isolering under Krigen af sig
selv tvang Forskningen til at samle sig om et helt andet Problem
end det, der gemte sig i Fichtes »Reden«. I disse Krigsaar blev
hans »Geschlossene Handelsstaat« et stadig tilbage
vendende Tema for Undersøgelserne. —
Men derved blev Interessen for Fichte som »national Profet«
(Meinecke) delvis afløst af en Interesse for Fichte som teoretisk
Politiker, og et Studium, som nok tidligere havde været drevet, men
som aldrig havde kunnet glæde sig ved en Opmærksomhed, der
svarede til den, man havde ofret Tyskhedsvækkeren, tog nu Fart.
Den første, som havde givet en fyldig Analyse af Fichtes
social-politiske Teorier, var Gustav Schmoller, der saa tidligt
som i 1865 trak Problemets store Hovedlinier op og med fuld
Føje betragtede dem som i lige Grad hørende ind under Etiken
og Nationaløkonomien1. Det var at ramme Sagen i dens Kærne,
og i Lys af denne Opfattelse skal man derfor forstaa hans Be
tegnelse af Fichte som Socialist.
Men Betegnelsen i sig selv siger jo ikke meget, naar den ikke
nærmere defineres, og paa dette Punkt har Forskernes Opmærk
somhed i særlig Grad samlet sig om at afdække de Forbindelses
linier, der kunde tænkes at føre fra Fichtes Socialisme til den
senere tyske Partibevægelse i dennes forskellige Afskygninger.
Hovedkilderne maatte for alle blive Fichtes »Grundlegung
des Naturrechts nach den Prinzippien der Wissen
schaftslehre« (1796—98) og hans »Geschlossene Han
delsstaat« (1800). Forbindelsen mellem Fichte og Lassalle var
ikke vanskelig at se, men ramte ikke det centrale i Fichtes
sociale System2. Og hvad Marxismens Forhold til ham angaar,
1 Jahrbücher f. Nationalökonomie u. Statistik V (1865), S. 1—61.
2 Det fremlyser allerede af H. Sievekings Afhandling »Fichte u. die
Sozialökonomie« (Monatsschr. f. Soziologie I (1909), S. 379 ff.). Men den
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var den Overensstemmelse, som kunde paavises, af en mere
tilsyneladende end reel Art. Paa afgørende vigtige Punkter laa
de to Systemer fjernt fra hinanden. I ganske særlig Grad gjaldt
det vedrørende det Hovedsynspunkt, som allerede Schmoller
havde fremhævet: at Fichte bag sin Opfattelse af Samfund og
Stat, af Økonomi og Individ stadig anvendte en etisk Vur
dering som Udgangspunkt, stadig var dybt præget af den
klassisk tyske Idealismes Grundanskuelse, medens der ikke
fandtes Fnug af disse Anskuelser i Karl Marx’s System1. Pro
blemet fik ved Aarhundredskiftet en fyldig og systematisk, om
end ikke helt udtømmende Behandling i Marianne Webers
Bog »Fichtes Sozialismus und sein Verhältnis zur
Marxschen Doktrin«2.
Som før nævnt førte disse Studier over Fichtes Socialisme
til en nøje Analyse af Tankerne i hans mærkværdige, stats
socialistiske Skrift »Geschlossene Handelsstaat«, og under Ver
denskrigen, da Forholdene gennemtvang en Isolering, der i meget
mindede om den Tilstand, som Fichte teoretisk havde tænkt sig,
fik Studiet af hans politisk-økonomiske Ideer fornyet Aktualitet,
banebrydende Behandling af Problemet leveredes dog først af Eduard
Bernstein i »Wie Fichte und Lasalle national waren« (Archiv f. die Geschichte
des Sozialismus und der Arbeiterbewegung V (1915), S. 143—62).
1 Vedrørende Fichtes Socialisme henvises i første Række til Wilh.
Metzgers lærerige Arbejde »Gesellschaft, Recht und Staat in der Ethik des
deutschen Idealismus« (1917) og til en Afhandling af Heinrich Richert i
Logos XI (1922—23), S. 149—80 (»Die philosophischen Grundlagen von
Fichtes Sozialismus«). Richerts Fremstilling lider dog af en ret stor Ensidig
hed. En dybere Forstaaelse af Problemet viser Justus Hashagens lille Af
handling »Fichte u. der Sozialismus« (Jahrb. f. Nationalökonomie u. Sta
tistik. 136. Bd. (1932), I, S. 495—98) og Fr. Jodl: »J. A. Fichte als Sozial
politiker« (Fr. Jodl: Vom Lebensweg I (1916), 164—91). Sml. F. Bauer
meister: »Fichte und d. moderne Sozialismus« (Monatshefte d. Comeniusgesellschaft f. Volkserziehung N. F. VII (1915), S. 26 ft).
2 Marianne Webers Bog har jeg ikke selv haft Anledning til at lære at
kende, da den ikke findes paa de herværende Biblioteker. Mit Indtryk af
den hviler paa de fyldige Anmeldelser af Fr. Naumann (Die Hilfe 1900,
Nr. 30), Schäffle (Zeitschr. f. die gesamte Staatswissenschaft 57. Jahrg.
(1901), S. 377—79) og Paul Menzer (Jahrb. f. Gesetzgebung, Verwaltung
u. Volkswirtschaft 25. Jahrg. (1901), S. 1127—29).
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Det er af den største Interesse at følge den Diskussion, som
udsprang heraf, og i hvilken der deltog Repræsentanter for de
forskellige politiske Partier1 Side om Side med egentlige Fag
folk — Historikere, Filosoffer og Nationaløkonomer. Man kan
vel sige, at Drøftelserne fandt deres Afslutning ved Nico
W all ners dybtgaaende og overbevisende Arbejde »Fichte als
politischer Denker« (1926). Selv om ogsaa denne Bog gav
Anledning til nye Indlæg2, blev der ikke principielt taget Af
stand fra Wallners Theses. Det gjorde ikke heller Forfatteren
af det nyeste, omfattende Indlæg i Sagen: Dr. Ernst Schenkel,
som i 1933 udsendte Værket »Der demokratische Gedanke
bei J. G. Fichte« — interessant bl. a. derved, at saa mange af
Problemerne belyses ud fra en schweisisk politisk Tankegang.
Fra alle Sider maatte man godkende Wallners Paastand, at
Fichte som Politiker ikke kunde tages til Indtægt for noget af
det 2. Riges tyske Partier. Han hørte hverken det liberale, det
socialdemokratiske eller det konservative Parti til — skønt de
alle, hver for sig, under deres indbyrdes Kampe om den rette
Fortolkning af hans Meninger havde fundet Træk hos ham, som
de havde opfattet efter deres egen partipolitiske Recept.
Man kan med en vis Ret sige, at det hidtil nævnte Resultat
af Forskningen var temmelig negativt. Men helt andre Pro
blemer havde da ogsaa samtidig været drøftet. Gang paa Gang
havde man fulgt de Linier, som fører bagud i Tiden fra Fichte
1 En meget karakteristisk Vurdering ud fra liberale Synspunkter
giver Paul Hessel i Die Hilfe 1912, Nr. 21 (»Was kann der deutsche Libe
ralismus aus Fichte lernen?«) og ud fra socialistiske Kurt Eisner i Sozialistische Monatshefte 1912, II, S. 611—21 (»Der Philosoph des sozialen
Enthusiasmus«). Inspireret af Krigen er Max Adler: »J. G. Fichte iiber den
wahrhaften Krieg« (Der Kampf VIII (1915), S. 232—40) og af den tyske
økonomiske Isolation Dr. Franz Jobst: »Der Staatssozialist und Prophet
Fichte« (Die Umschau 20. Jahrg. Nr. 51 (1916), S. 1001—05). Sml. E. Metis:
»Fichtes »Geschlossene Handelsstaat«« (Nord u. Siid 1915, Juli) og G. Bornhak:
»Geschlossene Handelsstaat« (Die Grenzboten 1916, Nr. 11).
2 En ret skarp Kritik af Wallners Arbejde vil man saaledes finde i
Archiv f. Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik, 58. Bd. (1927), S. 648—52 (af
Georg Gurwitsch), medens yderligere Støtte for hans Theses gives i Schmollers Jahrb. 53. Jahrg. (1929), S. 886 ff. (af J. Hashagen).
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
3
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til det 18. Aarhundredes Fysiokrater, til Adam Smiths Libe
ralisme og Rousseaus Demokratisme. Og dette var mere frugt
bart. Her afdækkedes Grobunden for Fichtes politiske Tanke
verden. Her kom hans Ideer til at staa i deres rette Sammen
hæng: man forstod Forudsætningerne for dem, man kunde
analysere deres selvstændige Udformning, man kunde følge den
Personlighedsudvikling, som de kendetegnede og se, paa hvilke
Punkter hans egne Erfaringer og øjeblikkelige Omstændigheder
havde været medvirkende til at give dem deres særlige Karakter.
Hvis De nu spørger mig, om dette Forskningsarbejde da
er afsluttet, paa samme Maade som Studiet af Fichtes kosmopolitisk-nationale Vækkergerning er afsluttet af Fr. Meinecke,
saa svarer jeg Nej. Dels kan man næppe sige, at den Indvirk
ning som det 18. Aarhundredes politiske og økonomiske Teorier
har øvet paa ham, foreligger fuldt belyst, dels forekommer det
mig, at man har taget for ringe Hensyn til den dybtgaaende
Indflydelse, som den franske Revolutions Tanker har øvet paa
hans Sind. Som Regel er man standset ved det Vidnesbyrd, der
kan hentes fra hans Ungdomsarbejder — »Zurückforderung
der Denkfreiheit von den Fürsten Europens« og»Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums
über die französische Revolution« (begge fra 1793). Men
i disse er det kun Fysiokraten og Demokraten, der fører Ordet.
Den sociale Utopist, som man kender ham fra hans »Rechts
lehre« og hans »Geschlossene Handelsstaat«, er endnu
ikke fremstaaet. Vil man forstaa alle Forudsætningerne for
hans særegne Socialisme, maa man ikke glemme, at Fichte ogsaa efter 1793 med levende Opmærksomhed fulgte Udviklingen
i Frankrig, og at de politiske og sociale Systemer, som pro
pageredes af Revolutionens ypperste Talsmænd, gjorde ham til
en begejstret Tilhænger af »det nye Menneske«, der lovedes
født. Den Tro paa Menneskehedens fremadskridende Fuld
kommengørelse, som man træffer i hans »Grundzüge des
gegenwärtigen Zeitalters« (1804/05), har til Forudsætning
et Værk som Condorcets »Esquisse d’un tableau hist, des
progrés de l’esprit humain«, der udkom i tysk Oversættelse
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i 1796, og mange af de socialpolitiske Tanker, der præger »Ge
schlossene Handelsstaat«, udspringer direkte af Revolutionens
økonomiske Lovgivning og den dertil knyttede Litteratur. For
Fremtidens Fichteforskere vil det være en Opgave i Enkeltheder
at paavise, hvorledes disse Teorier er overtaget og forarbejdet
af den tyske Tænker.
Jeg skulde dog tage meget fejl, om ikke dette Studium
foreløbig vil lade vente paa sig. Begivenhederne i de aller
seneste Aar har nemlig bragt helt andre Problemer i Forgrunden,
og den nationalsocialistiske Bevægelses Gennembrud vil natur
nødvendigt medføre, at Fichtestudiet nu atter faar en ny Ret
ning. Særegenheder ved Fichtes Tankebygning, som under den
tidligere Diskussion ikke blev tillagt afgørende Vægt, fordi de
ikke stod i Relation til Datidens egne Problemrækker, vil rykke
frem i Forskningens Brændpunkt, indtil man har naaet at faa
det Spørgsmaal besvaret: Kan vi hos Fichte finde et af Udgangs
punkterne for den Opfattelse af Stat og Samfund, Nation og
Individ, som vi i vore Dage ser paatvunget et mægtigt og gam
melt Kulturfolk med en Følgestrenghed, der er lige saa uaf
vendelig som den er ubarmhjertig?
Foreløbig er det mest overraskende den Kendsgerning, at
Fichte som Personlighed ingen Rolle spiller i Nazismens hellige
Bøger. Man kan læse Hitlers »Mein Kampf« igennem, uden
at møde hans Navn. Maaske skyldes det simpelthen Bogens
Mangel paa bredere historisk Perspektiv. Mere mærkeligt fore
kommer det mig, at heller ikke Dr. Alfred Rosenberg synes
at have været fængslet af Fichtes kraftfulde Mandspræg, dette
vækkende Udtryk for »Daaden«s Filosofi. I en Tale, som Dr.
Rosenberg holdt paa Partikongressen i Nürnberg i August 1929,
og som blev offentliggjort under Titlen »Vom Wesensgefüge
des Nationalsozialismus« (delvis indarbejdet i hans »Mythus
des XX. Jahrhunderts (1930) og optrykt i hans »Blut und Ehre«
(1931)), hyldede han Frihedskrigenes Heroer og blandt dem
Fichte; men nogen dybere Vurdering af Rejsningens enkelte
Mænd eller en Karakteristik af deres individuelle Forskellighed
gav han ikke. Det laa trods Emnet helt uden for hans Plan.
3*
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Og alligevel ligger den Tanke at jævnføre den nazistiske
»Weltanschauung« med Fichtes religiøst-filosofiske Verdensop
fattelse saa snublende nær, at det næppe vil vare længe, inden
den sætter Frugt i en idehistorisk Undersøgelse. Et første Forsøg
er forøvrigt gjort. Allerede i 1932 holdt Professor ved Univer
sitetet i Leipzig, Dr. Ernst Bergmann en Forelæsning, som
to Aar senere udsendtes under Titlen »Fichte und der Na
tionalsozialismus«1.
Jeg skal ikke opholde mig længe ved Prof. Bergmanns Skrift,
der kort og godt skildrede Fichte som en 100 Procents National
socialist. Naar man læser Bergmanns Analyse, modtager man
et slaaende Indtryk af, hvor historisk vildledende det er at
hæfte Øjeblikkets partipolitiske Etiketter paa Fortidens Per
sonligheder. Man maa Gang paa Gang sige til sig selv, at Lig
hederne vel er iøjnefaldende — men dybest set uvæsentlige,
Ulighederne derimod langt mindre fremtrædende — men
alligevel afgørende.
Nu er det ingenlunde min Agt at hævde, at der ikke er væsent
lige Overensstemmelser mellem Fichtes Ideer og de for Tiden
herskende i Tyskland. Det er der, og bl. a. fremlyser det af det
System for en Nationalopdragelse, som han forelagde i sine
»Reden an die deutsche Nation«. Men Fichtes Opfattelse
af Nationalopdragelsen som det eneste virksomme Grundlag
for den nye Tids og det nye Menneskes Skabelse, hans Tro paa
dens Evne til at overvinde Klassemodsætningerne i Nationen,
fordi den skal være almen — »völkisch« er det Ord, han selv
konstruerer — og ikke forbeholdt de dannede Befolkningslag,
hans Overbevisning om, at man ad denne Vej ikke alene kan
indpode Ungdommen Fædrelandskærlighed i jordbunden For
stand, men ogsaa vække den til Forstaaelse af Fædrelandet i
aandelig, oversanselig Betydning — alt dette gør ham jo strengt
taget ikke til Nazist, selv om Nazismen nærer tilsvarende An1 Endnu tidligere havde man fra socialdemokratisk Side været op
mærksom paa Problemet og havde skildret Fichte som en glødende
Anti-Nazist — selvfølgelig endnu mere urimeligt. Se Fr. v. Unruh: »Fichte
ii. der Nationalsozialismus« (Neue Rundschau 1931, II, S. 253—61).
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skueiser. Vi kender dem ogsaa fra vor egen ærværdige Grundtvig,
og det var dog en ret forbløffende Misforstaaelse, da enkelte
begejstrede Landsmænd i 1933 af den Grund vilde indrullere
Grundtvig blandt det 3. Riges Profeter.
Langt mere »nazistisk« er Fichte i selve den Form, hvor
under han tænker sig Nationalopdragelsen praktiseret — disse
store, statslige Internater, hvor den ufordærvede Ungdom kan
blive frigjort for enhver Paavirkning af det bestaaende Sam
funds »forpestede Dunstkreds«, og ved selv at organiseres som
afsluttede Lilleput-Samfund faa Lejlighed til at lære ethvert
menneskeligt Samfunds Ide og Funktion at kende. Disse Inter
nater, som økonomisk mest muligt skal hvile i sig selv, skal
opelske Ansvarsfølelsen og Kammeratskabsfølelsen blandt de
unge, de skal lære dem Økonomiens Grundregler og den sam
fundsmæssige Solidaritets Betydning, og de skal derfor ikke
alene meddele dem Kundskaber i boglig Forstand, men de skal
ad praktisk Vej udvikle en dyb Respekt hos dem for det legem
lige Arbejde, de skal fremkalde en frivillig Disciplinering af
Sindene og en Bevidsthed om, at ingen Snylter eller Drivert har
moralsk Ret til offentlig Hjælp. Her befinder vi os unægtelig
ikke paa en grundtvigsk Højskole. Her viger Fichte ikke til
bage fra at ville anvende Statsmagtens Tvang over for de
Forældre, som ikke frivilligt vil afgive deres Børn til den offent
lige Opdragelse, og selv om hans Internater jo ikke kan paral
leliseres med vore Dages nazistiske Arbejdslejre, fordi det i disse
drejer sig om Forankringen af den voksne Ungdom i den nye
»Weltanschauung«, saa ligger det Sind, der har omstøbt Pestalozzis Opdragelsesideer i statssocialistisk Form dog ikke fjernt
fra, hvad vi nu er Vidne til — i et generelt Forbud mod Privat
skoler, i Ilitler-Jugend-Organisationen og i Arbejdstjenesten.
Ogsaa den Ungdom, som Fichte tænker sig, skal fra Barnsben
af opdrages til at fylde et militært Kald, om det gøres for
nødent (jfr. den nye Rigs-Ungdomslov af x/i2 1936).
Og hvis man vil hævde, at disse Ideer er de centrale i Fichtes
Kamp for en Genrejsning af Nationen, har man utvivlsomt Ret
til i ham at se en Forløber for Nazismen. Men alligevel bliver
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en saadan Opfattelse ensidig. Ved den lægges Vægten for stærkt
paa hans »Reden«, og man glemmer, at han i andre Arbejder
har udtalt sig om Spørgsmaal af tilsvarende Vægt for det tyske
Folks Fremtid, uden at hans Veje her — trods al ydre Lighed
— fører frem mod den nationalsocialistiske Opfattelse.
Det vilde selvsagt føre for vidt i en enkelt Forelæsning at
gaa nærmere ind paa de mange Problemer, som melder sig i
denne Forbindelse, selv om de i Virkeligheden alle udspringer
af den samme Rod: Fichtes Opfattelse af Regreberne Stat,
Nation og Personlighed. For den, som ønsker at arbejde sig
dybere ind i dette Stof, kan der først og fremmest henvises til
Fr. Meineckes og Nico Wallners tidligere nævnte Værker.
Men her viser det sig, at hvor indtrængende og forstaaende
end disse to Forskere har analyseret Fichtes Tanker om alt det,
han forstod ved Begrebet »völkisch«, saa har de dog kun i Forbigaaende berørt hans Opfattelse af, hvad man i det 18. Aarhundrede kaldte det antropologiske Grundlag for Nationen
— simpelthen fordi dette spillede en ganske underordnet Rolle
for ham og derfor ikke blev underkastet nogen Diskussion i hans
Værker.
Paa den anden Side er det indlysende, at netop den nu
værende tyske Historieforskning vil have Opmærksomheden
rettet imod dette Punkt. For tysk folkeligt-national Politik er
jo »Rassenkunde« blevet et Kriterium, efter hvis uransage
lige Love Menneskers Velfærd og Nationers Værd uden Barm
hjertighed afgøres. Skal Fichte idehistorisk kunne fremstilles
som en Præ-Nazist, kan han ikke godt have savnet almen Forstaaelse af Racens Betydning for Folkets Regenerationsevne.
Og virkelig — »es ist erreicht!« I et omfattende Arbejde af
den meget kendte Gobineau-Elev Dr. Ludwig Schemann —
»Die Rasse in den Geisteswissenschaften. Studien
zur Geschichte des Rassengedankens« — behandler han
i III Bind (»Die Rassenfragen im Schrifttum der Neu
zeit«, udkommet 1931) ogsaa Fichtes Forhold til dette Problem.
I lan omtaler straks med levende Sympati, hvorledes denne op
rindelige »Wolkenwandler« (altsaa Fichte), der begynder med
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lyserøde Drømme om en Verden, i hvilken Krig er ophørt og
Ondskab bortelimineret, allerede 1793 er naaet til at erkende
Jøderne som en dødelig Fare for Samfundene. Andre af de
seneste Aars nazistiske Forskere — saaledes Prof. Dr. R. Pauli
i »J. G. Fichte als Politiker und politischer Erzieher«
(1933) — har udtrykkelig fremhævet Overensstemmelsen mellem
Fichtes og Nationalsocialismens Holdning i Jødespørgsmaalet.
Er dette virkelig berettiget?
Det eneste Sted, hvor Fichte i hele sin omfattende Produk
tion kommer ind paa Sagen, er i Ungdomsskriftet fra 1793:
»Beiträge zur Berichtigung der Urtheile des Publi
kums über die französische Revolution«, og ingen skal
nægte, at hans Udtryk her er ganske overordentlig skarpe.
Næsten i alle Europas Lande, siger han, breder der sig en
mægtig, fjendtligsindet Stat, som ligger i bestandig Krig med
alle de andre Stater, og som mange Steder er en tung Byrde for
Borgerne. »Es ist das Judentum«. Menneskerettigheder skal
Jøderne have, for de er Mennesker, og deres Uretfærdighed be
rettiger ikke os til selv at være uretfærdige. Men at give Jøderne
Borgerrettigheder maatte forudsætte, at først alle deres
Hoveder blev skaaret af og erstattet med andre, i hvilke der
ikke fandtes en eneste jødisk Ide. »Jeg ser intet andet Middel
til at beskytte os imod dem end at erobre deres forjættede Land
til dem og sende dem derned«.
Nu ser jeg helt bort fra, at disse voldsomme Udfald, der kun
formildes ved en temmelig forloren Humanitet, slet og ret er
en Samling ufordøjede Fraser, hentet fra Samtidens antisemitiske Litteratur, og at de staar fuldkommen isolerede i Fichtes
Produktion — i sig selv et afgørende Vidnesbyrd om, at Jøde
spørgsmaalet paa ingen Maade var det Kærnespørgsmaal for
ham, som det i vore Dage er blevet for hans nazistiske For
tolkere. Jeg spørger kun, om det er berettiget ud fra et saadant
enkelt foreliggende Kildested at fastslaa en Mands hele Hold
ning til et baade vidtrækkende og dybt alvorligt Problem?
Thi det maa dog ikke glemmes, at det takket være »Fichtes
Briefwechsel«, som Hans Schultz udgav i 1925, er muligt
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i nogen Grad at komme bag denne Facade-Antisemitisme og
se Fichte staa saa at sige Ansigt til Ansigt med de Jøder, hvis
skrækkelige Had til Menneskeheden han saa afskyvækkende
havde skildret.
Da han i Efteraaret 1791 foretog en Rejse bl. a. til Polen,
fik han rigelig Lejlighed til at færdes imellem og modtage Ind
tryk af den talrige jødiske Befolkning i de polske Byer, og i hans
Dagbøger fra Rejsen, hvor han Gang paa Gang omtaler Jøderne,
findes der ikke et eneste ufordelagtigt Ord om dem. Han kan
lovprise Polakkernes Ridderlighed og give ondt af sig over
Tyskernes Grovhed — over for Jøderne stiller han sig ganske
neutralt. Og endnu bedre: da hans gode Ven Fr. Schlegel i Slut
ningen af 1790erne var traadt i Forhold til Filosoffen Moses
Mendelsohns Datter Dorothea Veit, som han først ægtede i
1804, skrev Fichte til sin Hustru, at ganske vist maatte en
Lovprisning af en Jødinde lyde mærkelig i hans Mund, men
denne Kvinde havde virkelig berøvet ham Troen paa, at der
intet godt kunde komme fra den Nation. Hun var aandfuld,
kundskabsrig, uden Prætentioner og godhjertet. »Man kommer
til at holde af hende, og da hjerteligt. Jeg haaber, I vil blive
Veninder«.
Her har man et ligesaa vægtigt Vidnesbyrd om Fichtes
Holdning over for Jøderne som de meget ungdommelige og
bombastiske Udtalelser fra 1793 om Dorothea Veits Racefæller.
Skulde Fichte i vore Dage med Rette kunne tages til Indtægt
for en kras Antisemitisme, vilde det ogsaa være paafaldende, at
Jøden Lassalle kunde have omfattet hans Personlighed med
saa stor og umiddelbar en Beundring. Ved Hundredaarsfesterne
1862 for Fichtes Fødsel, da Lassalle den 19. Maj i Det filosofiske
Selskab i Berlin holdt sin varmtfølte og smukke Tale om »Die
Philosophie Fichtes und die Bedeutung des deutschen Volksgeistes«, afholdt samtidig Nationalforeningen en
Mindefest, ved hvilken Jøderne Berthold Auerbach og Prof.
L. Kalisch var Talere. Aftenens tredje Taler, Politikeren Wilh.
Lowe, var vist Halvjøde. Det er betegnende Kendsgerninger,
som Forkynderne af Fichtes Nationalsocialisme burde have Op-
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mærksomheden henvendt paa, bl. a. ved Læsning af Jøden
Eduard Bernsteins tankevækkende Fichteafhandling i V.
Bind af Archiv f. die Geschichte des Sozialismus und der Ar
beiterbewegung (1915) — det første Forsøg paa at fremlede den
idehistoriske Forbindelse mellem Fichte og Lassalle. De kunde
saa samtidig oplyse, hvad de ligeledes har forsømt, at Fichte
var Frimurer, Medlem af Logen Royal York, et ofte omtalt
Forhold, siden Xavier Léon behandlede det ved den inter
nationale Filosofkongres i 1910.
Naar det er ganske uimodsigeligt, at man savner enhver Ret
til at parallellisere Fichtes Holdning over for Jøderne med
Nationalsocialismens, føres man uvilkaarligt til at spørge, om
han da i det hele har vist nogen Interesse for Problemer, der
svarer til vore Dages tyske »Rassenkunde«. Det er selvsagt,
at Linien fra Hans Günther over Ludwig Schemann til Gobineau
ikke kan ventes ført helt tilbage til det 19. Aarhundredes Be
gyndelse, simpelthen fordi man ikke den Gang havde udformet
den Række af videnskabelige Discipliner — Arkæologi, Antro
pologi, Etnologi o. s. v. — som Raceteoretikerne nu om Stunder
tumler rundt imellem uden selv at eje fast videnskabelig Metode
og derfor meget hurtigt endende i den rent værdiløse Dilet
tantisme. Men man kan jo være yderst beskeden i sine Krav.
Man kan jo spørge, om Fichte da tillagde sin Viden om det, man
den Gang forstod ved Antropologi, nogen Betydning i Forbin
delse med de statslige og folkelige Teorier, som han opstillede.
Havde han nogen Forestilling om Racemodsætningerne som et
virksomt Ferment i Nationen? Tillagde han nogen enkelt Race
særlige Fortrin fremfor andre, og mente han, at en Raceblanding
i alle Tilfælde virkede destruerende? Det er Spørgsmaal, som
forekom baade Fr. Meinecke og Nico Wallner saa periferiske, at
de næppe nok omtalte dem, men som Forholdene i vore Dage
tvinger Historikeren til at klargøre sig.
Naturligvis vidste Fichte, at de store Racemodsætninger ogsaa giver sig til Kende som betydningsfulde psykiske Forskel
ligheder, og som saa mange baade før og efter ham holdt han
af at generalisere paa dette Felt: Asiaterne havde Hang til
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religiøs Hengivelse og Taalsomhed, Europæernes »sande Karak
tertræk« var udpræget Sans for Ret og Frihed. Ligesaa selv
følgeligt vidste han, at fuldkommen racerene Folkeslag ikke
findes — overalt er der Tale om Blandinger. Men saadanne
Blandinger opfattede han ikke som ødelæggende for Grund
elementerne. Man ser det bl. a. deraf, at han forklarer al Kul
turs Opstaaen ved den Folkeblanding, der i fjerne Tider har
fundet Sted mellem det højst uhaandgribelige asiatiske »Normal
folk«, som han filosofisk konstruerede sig, og alle de vilde Stam
mer, der blev blandet med dette Normalfolk ved dets Diaspora.
Endnu tydeligere kan man læse det ud af hans Opfattelse af det
romerske Folks Opstaaen. Romerne udgjorde, sagde han, en
Blanding af et indvandret, græsk Kolonifolk (Patricierne) og
Landets oprindelige Urbeboere (Plebejerne); de førstnævnte re
præsenterede den udadvendte Aktivitet, de var de aristokratiske
Bærere af Statstanken — de sidstnævnte gennemførte ved deres
Kamp for Ligeberettigelse sejgt og udholdende Opbygningen af
det romerske Folks indre Ret og Frihed, og Resultatet blev »et
Mesterskab i borgerlig Lovgivning og i den indre og ydre Stats
forvaltning . . . som før Romerne ingen Nation har besiddet«.
Ved Oldtidens Slutning stod Germanerne rede til at frelse
den europæiske Nationalkarakters Sans for Ret og Frihed. I lvad
der var vundet af Grækere og Romere, optog Germanerne i sig,
og andre Stammers hærgende Togter gennem deres Omraade fik
ingen blivende Betydning. Uafhængighed, Frihed og Lighed var
tusindaarig Tradition hos dem, Hirdtroskab, Ry, Ære og Ord
holdenhed — det var de folkelige Egenskaber, som Kristen
domsforkyndelsen blandt Germanerne kunde bygge paa, og
Kirkens centrale Myndighed, Pavestolen i Rom, blev den Magt,
der af de mange Nationer skabte det kristne Rige, og som førte
Tilsynet med den fremvoksende I7olkeret, der lod hver enkelt
kristen Stat udvikle sig efter sin egen individuelle Karakter.
Men i deres Væsen er alle kristne Europæere kun et Folk, som
anerkender det fælles Europa som cleres sande Fædreland, og
som fra den ene Ende af Europa til den anden søger det samme:
Frihed, Ret og Lovbundethed.
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Dette er i stærkt sammentrængt Form Ilovedtheserne i
Fichtes Antropologi, saaledes som den fremtræder i »Grund
züge des gegenwärtigen Zeitalters«. I den spiller Race
blandingen ingen som helst Rolle for Udformningen af »den
kristne Europæers« almenmenneskelige Karakter. Trods Racer
nes oprindelige Uensartethed er han fremstaaet som et i antro
pologisk Henseende ensartet Produkt af deres Fusioner. Dette er
et afgørende vigtigt Punkt. Hvad Fichtes Tanke sysler med, er
hans Samtids gængse Ide om »der Mensch an sich«. Alle For
skelligheder ufortalt — det er det i højere Forstand menne
skelige, det aandeligt og sjæleligt fællesmenneskelige, som
baade bestemmer hans Vurdering af Fortiden og hans Haab
for Fremtiden. Og der er intet overraskende i en saadan Op
fattelse. Bortset fra Træk, der skyldes Fichtes egen spekulative
Filosofi, hviler Fremstillingen paa de Anskuelser, som var gæl
dende baade i Frankrig, England og Tyskland i det 18. Aarhundrede, og som i dettes Slutning forfægtedes i Göttingen af
de førende tyske Historikere. Forudsætningerne for Fichtes
Fremstilling af den menneskelige Kulturs Udbredelse og det
menneskelige Væsens ensartede Grundelementer maa søges i
Værker som Schlözers »Weltgeschichte nach ihren
Hauptabteilungen« (1785—89, nye Udgaver 1792 og 1801)
og Eichhorns »Weltgeschichte. Erster Band« (1799).
Derimod har han tilsyneladende intet hentet hos en tredje af
Göttingerskolens Mænd, Chr. Meiners, hvis »Grundriss der
Geschichte der Menschheit« (1785) adskiller sig fra Schlözers
og Eichhorns Værker bl. a. derved, at det lader etnografiske og
racebiologiske Undersøgelser dominere. Iler, hvor Fichte kunde
have tilegnet sig forskellige Raceteorier, hvis han havde tillagt
saadanne universalhistorisk Vægt, har han ikke søgt Belæring.
Ogsaa dette negative Træk er oplysende om hans Standpunkt
til Raceproblemet.
Men selv om Fichte betragter det almenmenneskelige som det
givne Udgangspunkt for enhver antropologisk Grundopfattelse,
er der naturligvis intet til Hinder for, at han i en enkelt Race
— eller meget hellere »Folkestamme« eller »Nation«, for disse
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Ord dækker dog langt snarere, hvad han tænker paa — kan se
en særlig Fremmer af vigtige Sider i den menneskelige Kultur.
Det gør han faktisk — ikke eet, men flere Steder.
Allerede i »Beiträge zur Berichtigung der Urtheile
des Publicums über die französische Revolution«
(1793) nævner han med Stolthed, at Grundlaget for det nyere
europæiske Statsliv maa søges i Germaniens Skove (Montes
quieu!) — eller mere nøjagtigt: i det frankiske Rige, der blev
grundlagt af udvandrede Germanere, og hvorfra atter Impulsen
udgik til de store europæiske Statsdannelser. Af dem — først
og fremmest af det tyske Rige — er de øvrige Riger, som ikke
umiddelbart er af germansk Oprindelse, skiftevis behersket, om
vendt, kultiveret, ja saa at sige skabt.
Tanken var vel ikke ny. Jeg vil antage, at man uden større
Vanskelighed kunde følge den ret langt tilbage i Tiden. Selv har
jeg truffet den første Gang hos Englænderen John Hare, som
1647 udgav »Sankt Edwards Ghost or Antinormanism«,
et bittert Angreb paa det gallo-romanske Element, der var
kommet til England med Vilhelm Erobreren, og et glødende
Forsvar for den angelsachsiske Grobund, hvoraf det engelske
Folk var fremspiret. Thi dette angelsachsiske var kun en Udstraaling af det germanske, og — som Hare siger — »Tyskland
er Europas Hjerte og Hoved«.
Denne Tanke fastholder Fichte op igennem Aarene. Den
dukker atter frem i »Geschlossene Handelsstaat«, og den
kommer klart til Orde ved Afslutningen af hans Forfatterbane
— i »Die Staatslehre«, hvor Forskellen mellem frankisk og
tysk Folkelighed og statsdannende Evne finder en aandfuld
Forklaring. Men skarpest tegner hans Opfattelse sig i »Reden
an die deutsche Nation«, hvis fjerde Tale simpelthen hedder
»Den hovedsagelige Ulighed mellem Tyskerne og de
andre Folk af germansk Herkomst«.
Det er atter her i første Række det frankisk-tyske Modsæt
ningsforhold, han har for Øje. Tyskerne fastholdt deres
Stammes oprindelige Bopladser, oprindelige Sprog og oprinde
lige Stammedeling. Frankerne derimod udvandrede, antog
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et fremmed Sprog og skabte sig et Statsstyre mere i romersk
end i tysk Aand.
Denne Ulighed var jo let at se, og den havde forlængst
givet Anledning til forskellige Forsøg paa Forklaring. Men hvad
var nu efter Fichtes Opfattelse den dybest virkende Aarsag til,
at Uligheden blev saa fremtrædende?
Det var ikke denne, at Frankerne skiftede Hjembygd.
»Langt fra at ændres af Bostedet behersker Folkekarakteren
denne og ændrer den efter sig«, siger Fichte — og tager derved
Afstand fra Teorier, som ellers var i høj Grad gængse blandt
det 18. Aarhundredes Antropologer, og som kan føres tilbage
til Montesquieu. »Lige saa lidt Vægt kan man lægge paa den
Omstændighed, at den germanske Stamme i de erobrede Lande
blandedes med de tilstedeværende Indbyggere; thi Sejrherrer
og Herskere og Skabere af det gennem Blandingen opstaaede
nye Folk var dog kun Germaner. Desuden fandt den samme
Blanding, som i Udlandet skete med Gallere, Kantabere o. s. v.,
i Hjemlandet Sted med Slaver, sikkert i ikke mindre Udstræk
ning; saa det vilde nu om Dage ikke falde let for et enkelt af
de fra Germanerne stammende Folk at vise en reneré Af
stamning end de øvrige«.
Nej, det der er Ilovedaarsagen til den frankisk-tyske Ulighed
er Sproget. Frankerne overtog et dødt, d. v. s. et afsluttet,
sterilt Tungemaal — Tyskerne besad sprogligt en levende, væk
kende Fortidsarv. Efter Fichtes Mening var Sproget en »Natur
kraft«. Det var ikke saadan, at Mennesket skabte Sproget efter
sit eget Lune; men Sproget formede Mennesket, fordi det ud
viklede sig med tvingende Nødvendighed af det aandelige
Behov, som Slægten ejede. Det var i sig selv Udtryk for Liv og
Aand. Derfor kunde de Udvandrere, som havde overtaget det
sterile romerske Sprog, vel kommentere og klarlægge den sterile
romerske Tanke; men de kunde ikke skabe nyt aandeligt Liv i
evig Forstand. Denne Evne var forbeholdt det tyske Folk, som
— fordi det bevarede den levende Forbindelse med sit Ursprog
og ikke af nogen som helst anden Grund — var »Urfolket«,
»Folket slet og ret«. Denne dets Evne til at skabe nye aandelige
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Værdier af dets egen aandelige Urgrund viste sig, da det tyske
Borgerskab blev til i Middelalderen, da Luthers Reformation
fremkaldte Betingelserne for den sande Gudstro, og da den nye
tyske Filosofi bragte Klarhed over den menneskelige Aands
sande Formaal. Alt skyldtes Tyskernes Liv i og med den ska
bende «Naturkraft«, som gav sig til Kende i det levende Folke
sprog.
Fichtes ejendommelige Opfattelse af Sproget som Urkilden
til Nationens Liv er af stor historisk Interesse, ikke mindst for
os Danske, for hvem Tanken paa Grundtvig ligger nær; men
jeg har ikke her Lejlighed til at redegøre for dens idehistoriske
Placering. Det, som i denne min Forelæsning har Hovedinter
essen, er Fichtes kategoriske Afvisning af, at den gallisk-frankiske Folkeblanding ud over Sprogskiftet har afsat dybere Spor
i Nationen end de Folkeblandinger, som vitterligt havde fundet
Sted i Tyskland selv, og som ikke havde evnet at udslette den
tyske Nations Urpræg. Naar man læser dette, studser man
unægtelig over hos Dr. Ludwig Schemann at finde følgende af
sluttende Vurdering af Fichtes Udtalelser om antropologiske
Problemer: »Hans Ord fortjener at indføres med gyldne Bog
staver i enhver Racelæres Katekismus saavel som i ethvert
fædrelandsk Breviar«.
Thi det er i Virkeligheden forbavsende at se, hvor ringe
Vægt Fichte lægger paa denne Folkeblanding. Baade Eftertiden
og Fortiden læste ganske anderledes betydningsfulde Følger ud
af den. Det endnu levende Spørgsmaal, hvorledes henholdsvis
det frankisk-germanske og det gallo-romanske Element har ind
virket paa fransk Samfunds- og Statsliv, kan vi følge helt til
bage til Huguenotstridighedernc i Slutningen af det 16. Aarhundrede. De, som den Gang støttede det centralistiske Styre,
følte sig dragne af det gallo-rom.anske Element, Modstanderne
af dette Styre følte sig tiltrukket af det frankisk-germanske.
Striden var aabnet allerede i 1573 af Franz Hotmann, som i
sin »Francogallia« lovpriste Frankerne, fordi de havde bragt
Friheden til det af Romerne undertrykte Gallien, og paa Montesquieus Tid forfægtedes det samme Standpunkt af Grev Bo ula in-
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villiers i hans »llistoire de l’ancien gouvernement de la
France« (1727), medens det gallo-romanske Standpunkt for
svaredes af Abbed Dubos i »Histoirc critique de l’établissement de la monarchie francaise dans les Gaulcs«
(1734). Boulainvilliers saa i Frankerne ikke alene Galliens
Erobrere, Grundlæggerne og de eneste Rctsindehavere af et frit
Statsliv med Valgkongedømme, men han opfattede dem ogsaa
som den ægte franske Adels Forfædre efter Blodet. I lan
hævdede med andre Ord, at der fandtes et racebiologisk Skel i
det franske Folk. Netop derfor er Boulainvilliers i vore Dage
blevet lovprist af den moderne Raceforsknings Stormester,
Gobineau. Men for Fichte var en saadan Opfattelse ganske fjern.
Vil det være ugørligt for den historiske Forskning at fast
holde Teorien om Fichte som en Forfatter af gyldne Sentenser
»i enhver Racelæres Katekismus«, saa maa vi paa den anden
Side indrømme, at der virkelig findes Tanker hos ham, som
uomtvisteligt peger frem mod vore Dages tyske »Weltanschauung«. Jeg kan her kun i store Træk berøre, hvad der fore
kommer mig at være det væsentligste.
Tidligere har jeg allerede nævnt den statssocialistiske Tvangs
ret, som han vil lægge til Grund for sin Nationalopdragelse over
alt, hvor Frivillighedens Princip maatte svigte. Jeg vil hertil
føje, at man ikke kan følge, hvorledes han i Aarene mellem
1804 og 1813 stærkere og stærkere udformer Teorien om den
uindskrænkede Statsmagts Ret til at regulere alle Samfunds
livets Forhold — politiske, sociale, økonomiske, kulturelle, re
ligiøse — uden at tænke paa Statsteorier, der hører hans egen
Nation i vore Dage til. I den »Fornuftstat«, som han vil opbygge,
har Mennesket faktisk ingen som helst Frihed, skønt det hele
ydre Apparat netop tilsigter at skabe Forhold, hvorunder Fri
heden kan gøres absolut.
En saadan Stat forudsætter en suveræn Vilje som Leder.
Han siger det selv i de Forelæsninger, som han i 1812 holdt om
»Das System der Rechtslehre«. Skønt i Staten en Embeds
mand altid maa være afhængig af sin nærmeste overordnede,
maa denne Række dog »et eller andet Sted afsluttes, og vi maa
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naa til en Vilje, der tvinger alle andre uden selv at kunne blive
tvunget«. Ja, Standpunktet er saa absolut, at han med den største
Skarphed vender sig imod Montesquieus berømte Teori i »L’esprit
des lois« om Tredelingen af Statsmagten. Den suveræne Vilje
maa være udelelig. Den maa selv kunne fremkalde de Love,
efter hvilke den administrerer, og den maa selv kunne fælde den
sidste og afgørende Dom over, hvorvidt disse Love adlydes eller
ej. Det er et Standpunkt, der ligger saa fjernt som muligt fra
hans Ungdoms paradoksale individualistiske Forkyndelse af den
enkeltes Ret til fuldkommen at sige sig fri af det Samfund, i
hvilket han lever — den logiske Konsekvens af den »contrat
social«, som han havde lært at kende hos Rousseau.
Denne suveræne Vilje, denne »Zwingherr«, som han kalder
ham, skal i første Række være Folkets Opdrager. Det er kun
den Omstændighed, at han klarest af alle ved, hvad der tjener
Fornuftens Herredømme og ofrer sig for at bibringe Folket den
samme Viden, som giver ham det moralske Grundlag for hans
enestaaende Magt. Men, vil man spørge, hvorledes tænker
Fichte sig da denne »Zwingherr« udpeget?
Afgjort ikke ved Mængdens Valg. »Et godt Flertal frem
kaldes af en god Regering«, siger han, »derimod ikke en god Re
gering af et godt Flertal« — simpelthen fordi dette gode Flertal
er utænkeligt, saa længe en god Regering ikke først har skabt
det. Men hvad da? Hvilken anden Vej kan han vise? »Es ist
eine Aufgabe an die göttliche Weltregierung«, hedder det. Og
vel at mærke: dette skal opfattes aktivt. Det er ikke Udtryk
for en Resignation. Det er Udtryk for en Fortrøstning. Gud vil
i Tidens Fylde sende Nationen den rette Leder. Han skriver:
»Engang vil og maa en komme, der som den retfærdigste i sit
Folk er dettes Hersker. Denne vil ogsaa finde Midlet til at fast
sætte Successionen af de bedste«. Hvorledes det skal ske, ved
Fichte paa dette Tidspunkt ikke. Kun saa meget ved han, at
baade Magt ved Folkevalg og Magt ved Arv er udelukket. I
»Die Republik der Deutschen, zu Anfang des zwei
und zwanzigsten Jahrhunderts, unter ihrem fünften
Reichsvogte« har han ladet sin Fantasi — og sin Logik —
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tegne et Fremtidsbillede af de politiske Forhold, hvorunder
dette »Zwingherrschaft« kan fuldbyrde hans Tanker om Statens
og Nationens inderste Mening.
Men en saadan Fantasi var ham i disse hans sidste Aaringer
ikke nogen Leg med blodløse Abstraktioner. I sit Udkast til et
politisk Skrift, fremkaldt ved den preussiske Konges Opraab
»An mein Volk« i Marts 1813, har man hans politiske Testamente,
og rigtignok indleder han det med en Bemærkning om, at han
ikke venter nogen »umiddelbar Virkning i den virkelige Verden«
af det, han nu vil sige. Men det vilde dog være en fuldkommen
Miskendelse af Fichte, hvis man troede, han havde regnet sit
Skrift for et abstrakt filosofisk Forsøg i Politik uden praktisk
Betydning. Nej, man skal læse, hvad han det selvsamme Aar
skriver i sin »Staatslehre«: »Al Videnskab er Grundlaget for
Daad; en Forskning, der ikke staar i noget som helst Forhold
til Praksis, gives ikke . . . Derfor maa Ordet: »dette kan teoretisk
set være sandt nok, men det gælder ikke i Praksis«, hedde:
endnu gælder det ikke; men det skal med Tiden komme til at
gælde. Den som mener noget andet med det, har slet intet Blik
for Udviklingen, han holder det tilfældige, det, som er betinget
af Øjeblikket, for evigt og nødvendigt: »er ist ... Pöbel«.
Og det er da værd at mærke sig, at han ogsaa i dette Udkast
viser hen til en kommende »Zwingherr« som til den, der i Rettens
Navn og som Rettens Fuldbyrder skal overtage Folkets Ledelse.
Det er en Tanke, som stadig dukker frem hos ham i dette Aar
— saaledes ogsaa i Statslæren, hvor han tillige besvarer det
vanskelige Spørgsmaal om Udvælgelsen, hvis praktiske Løsning
han ikke havde fundet under Forelæsningerne Aaret forud: han
skal udgaa af »Lærernes«, d. v. s. af Folkeopdragernes Kreds —
udpeget »aus dem Rate dieser höchsten Volksbildner«. Flans
første Pligt skal være at opdrage Folket til sand og fri Men
neskelighed, d. v. s. til Tyskhed. Han skal være »einen Zwing
herr zur Deutschheit«.
Og dermed rører vi ved det egentlige Hovedtema i Fichtes
politiske Udkast: al tysk Politik skal stile imod at skabe den
stortyske Enhed, som hidtil ikke har kunnet blive født paa
Grund af de mange modstridende Lands- og Standsinteresser.

50

VILH. LA COUR

Der gives et fransk, et engelsk Folk, men ikke et tysk. Man
stræber efter et Rige, ja et Universalmonarki — men høster
kun indbyrdes Kampe. Man drømmer om et Forbund — men
savner en Leder. Man tænker sig, at Fyrsterne selv vil resignere
og træde sammen til et konstituerende Raad — men hvem kan
egentlig tro paa den Tanke? Splittelsen er de Tyskes Arvelod
— si diis placet.
Der er i Fichtes politiske Udkast af 1813 meget, som fører
Tanken hen paa vore Dages tyske Politik, selv om adskilligt
er ændret i Tiden mellem da og nu — særlig Forholdet til. Rus
land. Men paa andre Punkter er Overensstemmelsen klar:
Uviljen mod Frankrig, den kølige Bedømmelse af England, den
dybe Mistro til Østrigs Evne som førende tysk Stat, den kraftige
Appel til Preussen, den altbeherskende stortyske Drøm, den
dybtgaaende Skepsis over for de tyske Fyrster og adelige
Junkere, den sikre Forvisning om en tysk Fører til Frihed og
Ret og den klippefaste Overbevisning, at en saadan Fører ved
uindskrænket Magt paa alle Statslivets Omraader skal kunne
blive den sande »Zwingherr zur Deutschheit«.
Sammenligningen kan kun antydes. Den kunde føres videre
paa en hel Række andre Omraader — udstrækkes f. Eks. til
Fichtes Ord om Statens Kirkepolitik (hvor han bogstavelig
foregriber Tanken om en tysk Rigskirke) eller til hans Afhand
ling (i »Staatslehre«) om den »sande«, d. v. s. den folkelige Krig.
Altsammen Spørgsmaal, som stærkt sysselsatte hans Tanker i
1813, og hvor han gav Udtryk for Anskuelser, der i væsentlige
Henseender maa kunne godkendes af vore Dages Nazister.
Men, vil man til Slut spørge, var Fichte da ikke trods alt
den Præ-Nazist, som Prof. Bergmann paastaar? »Wahrhaftig:
ein besserer Nationalsozialist war nie«.
Jeg tror, at den idehistoriske Forskning, som i den kom
mende Tids Tyskland utvivlsomt vil tage Fichte-Problemerne
op til ny Belysning, skal være meget varsom med at tage ham
til Indtægt for det Statsstyre, der nu er gennemført. Trods al
upaatvivlelig Lighed mellem dette og adskillige af hans Teorier
er der — forekommer det mig — absolut afgørende Uligheder.
Dette gælder bl. a. Opfattelsen af selve Førerpersonlig-
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heden. Naar Hitler i »Mein Kampf« tilspidser sin Definition
saaledes, at »Führen heisst: Massen bewegen können«, og at man
af Hensyn til dette Formaal bør anvende de Agitationsmidler,
som de mindst aandeligt udviklede er i Stand til at fatte, saa
vil man uden Vanskelighed se, at denne haardhændede politiske
Praktiker og Propagandist er væsensforskellig fra Fichtes ligesaa myndige, men udelukkende af Nationens aandelige Elite, dens
»Lærere«, dens »Volksbildner« udpegede »Zwingherr«.
Og Forskellen gaar meget dybt. Hitler siger: »Et politisk
Partis Styrke hviler paa ingen Maade paa de enkelte Med
lemmers størst mulige og selvstændigst mulige Aand, men paa
den disciplinerede Lydighed, med hvilken Partiets Medlemmer
yder det aandelige Førerskab deres Følge«. Fichte siger: »Der
Zwingherr er tillige Opdrager, um in der letzten Funktion sich
als den ersten zu vernichten«. Den omnipotente Førers første
Opgave er Folkets Opdragelse til et aandeligt Liv, der over
flødiggør ham selv. Det er dette, Fichte forstaar ved en Op
dragelse til Frihed. I denne Forbindelse tænker han ikke paa
social Frihed — den skal ikke vindes gennem Opdragelsen, for
den er i sig selv en Forudsætning for Opdragelsen. Han tænker
ikke heller paa den nationale Frihed — for den er intet Pro
blem, den er selve Livsgrundlaget for Staten og Personligheden.
Tilbage er den politiske og den aandelige Frihed. Hvorledes
er hans Stilling til dem?
Den politiske Frihed, siger han, er en rent formel Frihed,
en Frihed for den enkelte til at træffe sit Valg, ens for Rettens
Forkæmpere og for dens Modstandere og uden andet virkeligt
Værd end dette, at den holder Vejen aaben for ethvert Men
neske til at vælge det rette. Den aandelige Frihed er derimod
en sædelig Frihed, o: en indre Overbevisning om, at kun
Retten gør fri, mens Uretten binder. Det er denne Overbevis
ning, der skal vækkes. Det er Forstaaelsen af denne den eneste
virkelige Frihed, som skal skabes i Folket, selv om den formale
Frihed maa tilsidesættes, indtil Maalet er naaet. Og lykkes
dette for Folkets aandelige Leder — »er wäre der von Gott
eingesetzte Zwingherr«.
4*
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Den indre Frihed er da for Fichte det endelige og sidste
Maal, fordi kun denne muliggør en Verdensopfattelse, der
sikrer Rettens Herredømme. Det dybestliggende i hans Tanke
gang paa dette Punkt kommer lidenskabeligt frem i hans ottende
Tale til den tyske Nation — den, hvori han redegør for, hvad
Folk og Fædrelandskærlighed er i Ordenes højere Betydning.
Han udvikler her, hvorledes Fædrelandskærligheden maa være
den absolut højeste, sidste og uafhængige Autoritet i Staten, og
hvorledes dens nærmestliggende Opgave maa være ved Statens
Midler at sikre den indre Fred. Og, hedder det, hvis man slet
ikke har andre Hensyn og Formaal end dette, »saa vil man gøre
vel i at indskrænke Friheden saa meget som muligt, tvinge alle
Medborgernes Følelser ind under en ensartet Regel og holde
dem under stadigt Opsyn«. Men Sikringen af den indre Fred
kan dog ikke være Fædrelandskærlighedens egentligste Opgave,
selv om det er den, der først maa løses. Dens egentligste Opgave
er at vække til et højere Syn paa Menneskeheden og Folke
slagene, og derved sprænges Rammen, saa snart det første
Formaal — den indre Fred — er naaet. Thi, siger han nu,
»Frihed, selv i det ydre Livs Forhold, er det Jords
mon, af hvilket enhver højere Udvikling spirer. En
Lovgivning, som har denne højere Udvikling for Øje, maa give
Friheden saa stort et Spillerum som muligt, selv med Risiko
for, at den ensartede Ro og Stilhed derved vil blive mindre, og
at Regeringen vil blive vanskeligere og møjsommeligere« —.
Nej, Fichte var ikke alene den tidsprægede Blanding af en
Kosmopolit og en Nationalist, som Fr. Meinecke har vist os.
Flan var ikke heller kun den paradoksale Blanding af en Liberalist
og en Socialist, som Nico Wallner har paapeget. I hans Sind
forenedes paa den ejendommeligste Maade en lidenskabelig Forstaaelse af baade Individualismens og det autoritære Systems
Ret, naar de begge tjente det sidste og afgørende Formaal: den
indre Friheds Vækst, udadtil udtrykt i Rettens Herredømme
mellem Mennesker og Nationer.
En fængslende Personlighed fra en skæbnesvanger europæisk
Brydningstid. Livsbekræftende for os Europæere af i Dag.
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AF

HANS JENSEN

et Emne, jeg har valgt for min Forelæsning, er den tyske
saakaldte »Kulturkamp« i Tiden fra 1871. Jeg tænker mig,
at jeg holder Forelæsningen som Universitetslærer for et Au
ditorium af Studenter, og at den er Led i en Gennemgang af
Tysklands nyeste Historie. Vi er under denne Gennemgang
blevet færdige med at behandle de storpolitiske Forhold, der
vedrører Krigen med Frankrig og Dannelsen af det nye tyske
Kejserrige 1871, og vi skal derefter fæste Opmærksomheden ved
den nærmest følgende Tids indre tyske Udvikling. Her møder
os som den mest afgørende eller i hvert Fald mest iøjnefaldende
politiske Modsætning den Konflikt, man plejer at kalde for
»Kulturkampen«, og som bestaar i det heftige Sammenstød mel
lem den Bismarckske Regering og den romersk-katolske Kirke.
Til Belysning af Kulturkampen foreligger der naturligvis nu
en meget omfattende tysk Litteratur; ikke mindst er der frem
kommet flere vigtige Værker fra katolsk Side; det skal blot
nævnes, at der for faa Aar siden er kommet et meget stort og
grundigt Værk om Centrumspartiets Historie, skrevet med Bi
stand af flere Medarbejdere af en gammel katolsk Politiker,
Karl Bachem1. Det er paa ialt 9 tykke Bind, hvoraf de 4 om
handler Kulturkampen og dens Forudsætninger, som bliver be
lyst ved Hjælp af et meget omfattende og iøvrigt ret overskueligt

D

1 Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei
I—IX (1927—32), i det flg. citeret som »Zentrumspartei«.
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ordnet Materiale. Det er vistnok den mest dokumenterede Frem
stilling af Kulturkampen, som findes, og at et Værk som dette
ikke fremtræder med Fordring paa at være objektiv Historie
skrivning, men aabent og udtrykkeligt vedkender sig et Parti
standpunkt, kan jo ikke hindre, men paa en Maade snarest lette
den mere kritiske Benyttelse af det.
Hvad nu først selve Betegnelsen »Kulturkamp« angaar, da
er den oprindelig blevet skabt af den berømte Læge Rudolf
Virchow, der ud fra sit doktrinært liberale Synspunkt simpelthen
mente, at den hele Strid stod mellem moderne Kultur og Op
lysning paa den ene, middelalderligt Barbari og Mørke paa den
anden Side1. Betegnelsen har dog med Rette vundet almindelig
Hævd, da den i Virkeligheden er meget træffende, fordi det,
Kampen drejede sig om, saa direkte var store kulturpolitiske
Spørgsmaal om Statsmagtens Forhold til de kirkelige Organisa
tioner og til Undervisningsvæsenet. Spørgsmaal af denne Art
har i Løbet af det 19. Aarhundrede voldt store Vanskeligheder
i mange europæiske Lande, men ganske vist har Vilkaarene for
det Indhold og den Betydning, de kunde faa, været helt ander
ledes i katolske end i protestantiske Lande. I Tyskland var de
frem for alt præget af, at Befolkningen var i saa høj Grad splittet
i konfessionel Henseende mellem Katolicismen og de evangeliske
Trosbekendelser. Det gælder vel at mærke ikke blot det Enheds
rige, der blev oprettet i 1871, men allerede i høj Grad de fleste
af de større enkelte Stater, hvoraf Riget blev sammensat.
Efter Reformationen og Religionskrigene i det 16. og 17.
Aarhundrede var de kirkelige Forhold en Tid faldet i Leje
indenfor et Territorialsystem ud fra Principet: cujus regio, ejus
religio; det var jo rent politisk set et ganske praktisk System
at lade hver Fyrste suverænt bestemme Trosbekendelsen for
alle hans Undersaatter, saa ophørte al videre Diskussion, og
hvert enkelt Fyrstendømme blev en kirkelig Enhedsstat. I
Længden kunde dog Systemet ikke opretholdes; det var ikke
saa meget den aandelige Udvikling, der nedbrød det, men det
var den politiske Udvikling i Form af Grænseforskydninger.
1 Zentrumspartei III S. 268 f.
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Helt omstyrtet blev det under Napoleonskrigene og ved Ord
ningen af de tyske Statsforhold paa Wienerkongressen 1815.
Herefter var der, bortset fra Østrig, ikke mere nogen tysk Stat,
der udelukkende bestod af katolske Omraader, og paa den
anden Side havde flere gamle protestantiske Lande faaet ind
føjet store katolske Befolkningselementer. Bayern, det før rent
katolske Land, var blevet saa stærkt udvidet med rent prote
stantiske Omraader, at næsten en Tredjedel af dets hele Be
folkning nu var Protestanter. Tilsvarende var i det før rent
protestantiske Württemberg omtrent en Tredjedel af Befolk
ningen nu katolsk, og Baden, der ogsaa oprindelig havde været
protestantisk, var nu blevet mere end halvvejs katolsk. I Stor
hertugdømmet Hessen var indlemmet et betydeligt Antal
Katolikker, og til Preussen hørte nu ikke blot Schlesien og
polske Egne, men ogsaa den overvejende katolske Rhinprovins.
Betragter vi de kirkepolitiske Forholds Udvikling indtil
Tiden omkring 1870, finder vi det ejendommelige, at det var
Preussen, selve den protestantiske Hovedmagt, der efterhaanden
var naaet til at give Katolicismen indenfor sine Grænser den
frieste Stilling. Ved den preussiske Forfatning af 1850 var der
rent grundlovsmæssigt sikret den katolske Kirke i det væsent
lige den Frihed og Selvstændighed, den gjorde Krav paa. Der
imod havde Lande som Württemberg og Baden i stor Udstræk
ning fastholdt Statsmagtens Ret til at raade i de kirkelige For
hold, og selv i Bayern var der en Statskirkeordning, som man
fra katolsk Side fandt meget lidt tilfredsstillende. Bayern var
jo nok et overvejende katolsk Land, og dets Kongehus var
katolsk; men den ledende Embedsstand havde for en stor Del
sit Udspring fra de nyindlemmede protestantiske Omraader, og
Bayerns Regering var ligesom de andre sydtyske Regeringer i
sine kirkepolitiske Tendenser, hvad der kunde betegnes som
»j osefinsk«, altsaa præget af Traditionen fra oplyst Enevælde i
Kejser Josef II.s Aand, af en stærkt statsabsolutistisk Indstilling1.
Da det andet tyske Rige blev oprettet i 1871, laa da For1 Se m. H. t. Udviklingen indtil 1870 Oversigterne i Zentrumspartei
I og II.
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holdene saaledes, at man fra katolsk Side kunde føle Betænke
lighed ved at se Preussen som den førende Magt i det nye Tysk
land, fordi Rigsledelsen og Kejserdømmet derved blev pro
testantisk, men derimod kunde der ikke, set fra et katolsk
Standpunkt, ligge noget særlig afskrækkende i selve den da bestaaende preussiske Kirkeordning. Man maatte tværtimod
ønske, at de preussiske Principer i denne Henseende maatte
blive gjort gældende i Tyskland som Helhed, saaledes at der
kunde blive tilsvarende Ordninger i de sydtyske Stater. Og det
var da ogsaa et Ønske, der straks blev fremført. Allerede 1. Ok
tober 1870 rettede de tyske Katolikers fremragende aandelige
Fører, Biskop Ketteler af Mainz, en Henvendelse til Bismarck
om, at de preussiske Grundlovsbestemmelser om Kirkens Ret
tigheder maatte blive overført til Rigsforfatningen1. Da For
fatningssagen 1871 kom til systematisk Behandling i den første
Rigsdag for det nye tyske Rige, stillede det Centrumsparti, der
her straks dannede sig, et Forslag i samme Retning, men det
blev med stort Flertal forkastet. Naar heller ikke Bismarck
ønskede Forslaget gennemført, kan det meget vel forklares
alene ved Hensyntagen til den Modstand, der ytrede sig fra
saavel nordtyske protestantiske Staters som fra de sydtyske
Staters Side2.
Under alle Omstændigheder holdt Bismarck altsaa i det
vigtige Spørgsmaal, der her blev afgjort, mere paa Enkelt
staternes Selvstændighed og Ret end de katolske Politikere, og
allerede den Situation kan give os et Fingerpeg om, at det ikke
vil være helt rigtigt at opfatte Kulturkampen blot som et Udslag
af Modsætning mellem paa den ene Side centraliserende Ten
denser hos Bismarck og Berlinerregeringen og paa den anden
Side partikularistiske Tendenser hos Katolicismen og Centrums
partiet. Det er et Synspunkt, der ellers ofte er blevet anlagt,
og i moderne Historieskrivning kan man finde det udtrykt i den
Form, at Bismarcks Kulturkamp blev »en Fortsættelse af Krigen
1 Ketteler: Die Centrums-Fraction auf dem ersten deutschen Rcichstag
(1872) S. 35 f.
2 Zentrumspartei III S. 198 f.
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1866 med nye Midler«1. Imidlertid bør man dog ikke se bort fra
den væsentlige Forskel, at der under Krigen 1866 var Fjendskab
mellem Preussen og de sydtyske Regeringer, men under Kul
turkampen netop den bedste Forstaaelse.
Det er ikke mindst karakteristisk, at Stødet til den første
af de Lovbestemmelser, der kan gaa ind under Begrebet »Kul
turkamplove«, blev givet Rigsregeringen fra den bayerske Re
gerings Side. Anledningen, som ogsaa er karakteristisk, var
Proklamationen af den pavelige Ufejlbarlighed paa Kirkemødet
i Rom i Juli 1870. I Bayern som i andre katolske Stater blev
Ufejlbarligliedsdogmet straks opfattet som noget af en politisk
Trusel og Fare, fordi det kunde tjene til at give Pavedømmet
alt for megen Magt over Landets Befolkning, og Kultusmini
steren, Lutz, forbød, at det ny Dogme blev offentlig forkyndt
fra de bayerske Prædikestole. Præsterne tog ikke Hensyn til
Forbudet, og Lutz udvirkede da i Forbundsraadet, at der blev
forelagt den tyske Rigsdag en Tillægsparagraf til det tyske
Riges Straffelov; en saakaldt Prædikestolparagraf, »Kanzelparagraf«, hvorefter det skulde forbydes alle Religionstjenere
»paa nogen for den offentlige Fred faretruende Maade« at udtale
sig om Statsanliggender i en Kirke eller paa noget andet for
religiøse Forsamlinger bestemt Sted. Paragrafen, som i For
bundsraadet kun et Par nordtyske protestantiske Stater stemte
imod, vidner unægtelig om, i hvor høj Grad de tyske Magt
havere paa denne Tid er blevet bange for klerikal Indflydelse
og Agitation. Som Delegeret i Forbundsraadet havde Forslagets
Ophavsmand, Lutz, selv Lejlighed til at forfægte det i Rigsdagen,
og han gjorde det, idet han kraftigt fremhævede, hvad der efter
hans Skøn var Sagens Kærne, nemlig det Spørgsmaal: »hvem skal
være Herre i Staten, Regeringen eller den romerske Kirke?«
»Ingen Stat«, sagde han, »kan bestaa, naar der er to Regeringer,
der staar overfor hinanden, og mindst da, naar de to Regeringer
bekriger hinanden, naar den ene Regering anbefaler og forsøger
at gennemføre Ting, som den anden Regering betegner som
1 A. Rosenberg: Die Entstehung der deutschen Republik 1871—1918
(1930) S. 20.
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forkastelige«. I en saadan Stat maatte efter Lutz’ Mening al
Autoritet gaa til Grunde, og derfor fandt han det saa vigtigt,
at der skabtes et Bolværk mod den Indflydelse, der udgik fra
Romerkirken1.
Det var altsaa den bayerske Kultusminister, der udtrykte
sig saaledes; det var ved denne Lejlighed ham, ikke Bismarck,
der saa skarpt opstillede Problemet om Statsmagtens Forhold
til den katolske Kirke. Vi kunde ganske vist ikke tænke os, at
Kulturkampen overhovedet vilde være blevet ført, uden at der
havde været en Bismarck til at tage Ledelsen; men det lader
sig altsaa ikke gøre at se dens Aarsag alene i et personligt Ind
fald fra hans Side eller blot i en særlig preussisk Bestræbelse.
Sydtyske Forhold og Hensyn har i høj Grad virket ind paa den,
og ved sin hele Karakter fortsætter den mere en sydtysk end
en nordtysk Tradition. Bismarcks Stilling i Kampen maa vi se
som den, at han med hele sin kraftige Personlighed, under Paavirkning fra forskellige Sider, satte ind for at hævde, hvad ikke
blot han, men ogsaa alle de mindre Staters styrende Mænd
ansaa for en fælles og almindelig tysk Statsinteresse. »Kultur
kampen« var i sit Udspring først og fremmest et stort Sammen
stød, betinget ved mange historiske Forhold, mellem det tyske
Bureaukrati og det tyske Kieresi, et Sammenstød, hvorunder
Bureaukratiet gjorde sit bedste for at fortsætte Linjen fra den
oplyste Enevældes Kirkepolitik; men til Uheld for sin Sag ejede
det ikke mere Enevældens Magtmidler. Det ny Tyskland var
ganske vist ikke parlamentarisk i egentlig Forstand, men det
byggede dog med sin Rigsdag og sine mange Landdage, med
sin hele politiske Ordning paa et parlamentarisk og delvis
liberalt Grundlag. Det gav derfor ogsaa Katolicismen en Mulig
hed for at organisere sig som politisk Parti og derved direkte
gøre sig til Magtfaktor i Statslivet, og det var netop denne
Mulighed, der blev udnyttet, da man stiftede Centrumspartiet
og allerede fra 1871 lod det fremtræde som et tysk Rigsparti.
Man tør vel nok kalde Stiftelsen af Centrum den mest epoke
gørende Begivenhed i Tysklands partipolitiske Udvikling lige
1 Zentrumspartei III S. 240 ff.
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indtil Verdenskrigen, og blandt sine umiddelbare Følger har den
haft, at den i høj Grad bidrog til at hidse Bismarck op til Kul
turkampen. I Centrumspartiet synes han straks at have set
Paven selv, der nylig havde erklæret sig for ufejlbarlig, og som
nu gennem et Parti, der skulde adlyde ham, vilde til paa den
skadeligste Maade at blande sig i det nye Tysklands indre An
liggender. Bismarck fik gennem sin Harme over Centrumspartiet
en Forudsætning for at føle sig som den angrebne, ikke som
Angriberen. Som hans Krigserklæring til Katolicismen opfatter
man i Almindelighed en Avisartikel i Kreuzzeitung for 19. Juni
1871, hvori det netop fremhæves, at den Optræden, man viser
fra klerikal Side, kræver, at der gaas over til Modangreb; det
maa afgøres, om det er tysk Aand eller romersk Aand, der skal
raade i Tyskland. Maaske er Artiklen skrevet nærmest for at
yde den bayerske Regering en vis Støtte i dens Kamp mod de
klerikale; men kort efter, i Juli 1871, fulgte, som en meget
kraftig Demonstration, Ophævelsen af den katolske Afdeling i
det preussiske Kultusministerium1.
Senere paa Aaret 1871 var det saa, at Prædikestolparagrafen blev forelagt og vedtaget i den tyske Rigsdag. I de
nærmest følgende Aar gennemførtes en lang Række andre
Lovbestemmelser med Brod mod den katolske Kirke. Den paa
gældende Lovgivning finder Sted dels indenfor selve det tyske
Rige, dels indenfor Preussen og visse andre Enkeltstater. I
Bayern stod Katolikkerne lige fra først af parlamentarisk stærkt
nok til at kunne hindre en mere vidtgaaende speciel Lovgivning
for dette Lands Vedkommende. Württemberg var under Kul
turkampen en »Fredens Oase«, men baade i Baden og Hessen
fulgte man i stor Udstrækning det preussiske Eksempel, for saa
vidt man da ikke i disse Lande allerede i Forvejen som Følge
af den tidligere førte Kirkepolitik havde lignende Regler for
Forholdet mellem Stat og Kirke som dem, der nu i Løbet af
1870’erne blev gennemført for Preussen2.
1 Jfr. A. Wahl: Deutsche Geschichte 1871—1914 I (1926) S. 227 f.
2 Se om Kulturkampen i Sydtyskland Zentrumspartei IV 7., 8., 9. og
10. Kapitel.
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Her skal ikke foretages en systematisk Opregning af hele
den Lovgivning, der hører til Kulturkampen. Nævnes skal blot
noget af det mest karakteristiske og betydningsfulde. Meget
epokegørende var det, at ved en Lov for Preussen af Marts
1872 alle offentlige og private Undervisnings- og Opdragelses
anstalter, altsaa ogsaa de katolske, blev lagt ind under Statens
Tilsyn. I Juli samme Aar blev ved en ny Rigslov Jesuiterordenen
udelukket fra hele det tyske Riges Omraade. 1873, 1874 og 1875
gennemførtes de saakaldte »Majlove«, der fik denne Betegnelse,
fordi det i hvert af de nævnte Aar netop var Maj Maaned, der
bragte den paagældende Høst af antiklerikale Love. Blandt de
første »Majlove« var en Lov for Preussen, hvorved der blev fore
skrevet tysk Skole- og Universitetsuddannelse, ja endog en
Slags Eksamen i tysk Kultur fo r alle vordende katolske Gejstlige;
desuden blev det gjort til en Pligt at anmelde alle gejstlige An
sættelser for den verdslige Øvrighed. Til Maj lovgivningen hørte
ogsaa, at der først i Preussen og siden i hele det tyske Rige blev
indført almindeligt borgerligt Ægteskab. I Preussen blev alle
Munkeordener forbudt, og der blev gennemført mange strenge
og truende Regler overfor de Præster, der ikke vilde adlyde de
nye Love; de kunde risikere baade at miste de Bidrag, det
offentlige gav til deres Indtægter, og endog at blive landsforvist;
endelig gik man i Preussen saa vidt som til at ophæve de For
fatningsbestemmelser, der skulde sikre Kirkens Frihed og Selv
stændighed, de Bestemmelser, man fra katolsk Side havde ønsket
at udstrække til hele Tyskland, men som altsaa nu tværtimod
bortfaldt for Preussen1.
Det tydelige og klare Maal for den hele Kulturkamplovgiv
ning er at gennemføre en Nationalisering af den tyske katolske
Kirke. Det store Spørgsmaal om Forholdet mellem den nationale
Stat og den internationale Kirke vil man een Gang for alle have
løst, og Løsningen skal bestaa i, at Kirken i alle sine Funktioner
1 Det meste af Kulturkamplovgivningen findes ordret gengivet i J. B.
Kissling: Geschichte des Kulturkampfes im deutschen Reiche II—III (se
»Anhang« til begge Bind); jfr. om Majlovene Zentrumspartei III S. 267 ff.,
288 ff., 304 ff.
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og Forhold underordner sig Statens Myndighed og Kontrol; den
katolske Præst skal blive en Statstjener, saaledes som den pro
testantiske er det, og der skal overhovedet skabes ensartede For
hold, der noget kan raade Bod paa den konfessionelle Deling af
Tysklands Befolkning i Protestanter og Katolikker. Man støtter
sig herved til ældre kirkepolitiske Traditioner indenfor de enkelte
tyske Stater, og en typisk Repræsentant for gammel bureau
kratisk Holdning overfor Forholdet mellem Stat og Kirke var
utvivlsomt den Kultusminister, Falk, som ledede Kulturkampen
i Preussen; det tør vist siges, at han gjorde det i eensidig bureau
kratisk Aand og uden større psykologisk eller politisk Smidighed.
Naar imidlertid Bismarck kunde gaa med til Kulturkampen, da
laa det naturligvis i, at han derigennem mente at kunne opnaa
noget væsentligt til Gavn for det nye tyske Enhedsrige, som det
havde været hans Bedrift i de nærmest foregaaende Aar at
skabe, og hvis ledende Mand han nu var.
»For mig«, siger Bismarck i sine »Gedanken und Erinnerungen«, »var vor Politiks Retning ikke bestemt ved noget konfes
sionelt Maal, men blot ved Bestræbelsen efter saa varigt som
muligt at befæste den paa Slagmarken vundne Enhed«1. Det
passer med, hvad han engang i 1886 har betonet i en Tale i
Herrehuset, nemlig at det var politiske, ikke konfessionelle
Hensyn, der førte ham ind i Kulturkampen2. I sine Erindringer
føjer han til, at Kulturkampens Begyndelse for ham over
vejende var bestemt ved dens polske Side3. Han betragtede
Katolicismen som en Støtte for Polakkerne i deres Opposition
mod Preussen, og derfor vilde han bekæmpe dens Indflydelse.
Rent bortset fra, at en Statsmand ikke altid, naar han taler
eller skriver om, hvad der bestemte hans Handlemaade i en
given Situation, finder det opportunt at gøre udtømmende Rede
for sine Motiver, saa er det nu heller ikke altid givet, at han selv
har været sig fuldstændig bevidst, hvorfra han har faaet alle
sine Tilskyndelser. Det tør vist siges at være et af de Punkter,
1 Gedanken und Erinnerungen II (1922) S. 147.
2 Zentrumspartei III S. 210 f.
3 Gedanken und Erinnerungen II S. 149.
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hvor de Historikere, der forsker en Mands Løbebane og Hand
linger, undertiden kan vide mere om Manden, end han selv
nogensinde har vidst. Man faar det Indtryk, at der har været
en Del umiddelbar protestantisk Følelse eller Fordom i Bismarcks
Optræden og for saa vidt dog et konfessionelt Moment, frem
deles, at det, der ophidsede ham saa stærkt mod Centrums
partiet, var en vis umiddelbar Forbitrelse ved den Tanke, at
han som Minister overhovedet skulde komme til at staa overfor
et systematisk organiseret Oppositionsparti i Rigsdagen, for saa
vidt altsaa en vis Utilbøjelighed til at gaa ind under almindelige
parlamentariske Vilkaar i denne Henseende1. Det ser i Virke
ligheden ud til, at det har været som en særlig Mission for den
politiske Katolicisme under Ledelse af den store Taktiker
Windthorst at opdrage Jærnkansleren til den fornødne parla
mentariske Smidighed og Bøjelighed.
Trods alt maa vi sikkert nok tage som en Kendsgerning, at
Bismarck i en Periode har set Paven og Katolikkerne og Cen
trumspartiet som Magter, der udgjorde en virkelig truende Fare
for det tyske Rige. Han har ikke kunnet mistænke de katolske
Politikere for at pønse paa seperatistiske Bestræbelser i For
bund med Regeringen i nogen af de tyske Enkeltstater, for som
vi her har betonet, er det et meget vigtigt og afgørende Træk
ved den hele Kulturkamp, at Bismarck i denne Kamp staar som
Forbundsfælle af alle de andre tyske Regeringer. Bismarck
synes imidlertid at have mistænkt Centrum for det, der var
værre, nemlig for at være Led i en Slags international Sammen
sværgelse mod Preussen og det nye Tyskland. Der foreligger
Referat af flere Udtalelser i denne Retning fra Bismarck til
ledende Katolikker2. Han har, herefter at dømme, været til
Tider meget stærkt opfyldt af den Tanke, at han ved at be
kæmpe Centrum og den tyske katolske Kirke først og fremmest
bekæmpede en udenlandsk tyskfjendtlig Magt, Pavestolen, der
1 Jfr. f. Eks. den af Bismarcks Synspunkter prægede Fortale til Ludwig
Hahn: Geschichte des Kulturkampfes in Preussen (1881), iøvrigt bl. a.
Bismarcks Reden V S. 211, 231, 338.
2 Zentrumspartei III S. 213 11.
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atter stod i Ledtog med andre Magter, Frankrig, Østrig eller
Rusland, der heller ikke vilde Tyskland noget godt. Og det er
vel ogsaa derved, der er kommet den stærke, lidenskabelige
Klang over de berømte Ord, Bismarck under en af Kultur
kampens Debatter udslyngede i Rigsdagen: »Vi gaar ikke til
Canossa«1.
Et vigtigt Moment, der afgjort hører med til Forklaring af
Kulturkampens Væsen og Opstaaen, er den Omstændighed, at
Kulturkampens Aar faldt sammen med den nationalliberale
Æra i Tysklands politiske Historie. De nationalliberale var i
den tyske Rigsdags første Aar Bismarcks egentlige parlamen
tariske Støtteparti. Selve Kulturkampens Lovgivning gennem
førte han ved Hjælp af konservative og liberale Stemmer, og
det var i den nationale Liberalismes Lejr, han havde sin ivrigste
Tilslutning. Ogsaa for de nationalliberale var der i høj Grad
nationale Motiver til Kulturkampen. Naar en Politiker som
R. von Bennigsen, der var en af de nationalliberales mest
førende Mænd, blev blandt de ivrigste for at føre Kampen mod
Katolicismen saa skarpt som muligt, var det utvivlsomt ud fra
Forestillingen om den katolske Kirke og Centrum som Magter,
der i det nye Tyskland systematisk samlede og fortsatte den
Modstand, der før 1870 var blevet rejst mod en tysk Enhed,
der skulde skabes under Ledelse af Preussen og med Udelukkelse
af Østrig, altsaa mod den saakaldte »lilletyske« Løsning af det
tyske Enhedsproblem2. Men der gjorde sig for de nationalliberales
Vedkommende andre væsentlige Momenter gældende. Det var
netop for de nationalliberale, Kampen var en »Kulturkamp«.
De repræsenterede særlig det moderne, til Dels fritænkerisk ind
stillede Borgerskab. Hos dem levede ikke blot de nationale
1 Ordene blev udtalt 14. Maj 1872 under en Debat i Rigsdagen, der
drejede sig om Udnævnelsen af Kardinal Hohenlohe, der ikke var persona
grata hos Kurien (og iøvrigt efter sin kirkelige Stilling Pavens undergivne),
til det tyske Riges Gesandt ved Vatikanet. De lød ordret saaledes: »Seien
Sie äusser Sorge, nach Kanossa gehen wir nicht, weder körperlich noch
geistig« (Zentrumspartei III S. 249).
2 Jfr. H. Oncken: R. von Bennigsen (1910) II S. 213 ff.
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Traditioner fra 1848, men ogsaa de kulturelle Traditioner fra
Oplysningstiden og dermed fra Enevældens Statsstyrelse. De
var troende Tilhængere af den moderne Videnskab og vilde
allerede af den Grund den katolske Indflydelse paa det tyske
Folk til Livs. Den katolske Kirke betragtede de ikke blot som
en national Fare for Tyskland, men ogsaa som en Institution,
der ikke hørte hjemme i det moderne Samfund. Frem for alt
har de fundet det utilbørligt og uforsvarligt at give den katolske
Gejstlighed nogen selvstændig Magt over Ungdommens Op
dragelse.
Fra katolsk Side kom man, som Forholdene faktisk laa, ikke
uden Grund til at betragte »Liberalismen« som sin egentlige
Arvefjende. Man forstod ved dette Begreb ikke blot de liberale
Partier, men navnlig ogsaa den Aandsretning, der prægede dem.
Naar man f. Eks. læser de Pjecer, der under Kulturkampen er
udsendt af den skarpsindige Biskop Ketteler, vil man finde dem
fyldt med Angreb paa denne »Liberalisme«, der efter hans Skøn
i Virkeligheden tilstræber en statslig Almagt over Undersaatter,
medens den katolske Politik vil forsvare Frihed og Selvbestem
melsesret. Den hele Strid, siger Ketteler, drejer sig om, hvorvidt
Kristendommens Principper eller Ideerne fra 1789 skal raade i
det nye Tyskland; med de kristelige Principper følger den pas
sende Ligevægt mellem personlig Frihed og Statens Autoritet
og derved navnlig ogsaa Frihed for den katolske Kirke til at
virke i Selvstændighed, og saaledes som den maa opfatte sit
Kald1.
Selvfølgelig var der stor Slagkraft i det Argument fra katolsk
Side, at man blot vilde forsvare Frihedens Sag; man slog derved
egentlig den liberale Fjende med hans eget Vaaben. Det var
næppe meget virkningsfuldt, naar man fra liberal Side har
henvist til, at den Frihed, de katolske Politikere krævede for
deres Kirke, i Virkeligheden stred mod Katolicismens egne
Principer. 1864 havde Pave Pius IX i sin Encyklika og sin
1 Se særlig W. Ketteler: Die Centrumsfraction auf dem ersten deutschen
Reichstage (1872) S. 68 f., 153 f., Die Katholiken im deutschen Reiche
(1873) S. 32 f., 48 f.

DEN TYSKE KULTURKAMP EFTER 1871

65

Syllabus fordømt hele Grundlaget for den moderne liberale Stat
og ikke mindst Trosfriheden som Princip. De tyske Katolikker
havde naturligvis ingen Ret til at mene, at disse Udtalelser af
Paven var dem absolut og teoretisk uvedkommende; men de
havde særdeles god Grund til at antage, at de praktisk set ikke
vedkom deres Forhold og ingenlunde var formuleret med dem
for Øje. Den Trosfrihed, Paven havde fordømt, var ganske
utvivlsomt ikke den, som Katolikkerne vilde være i Stand til at
tilkæmpe sig i de Lande, hvor de udgjorde Mindretallet eller
ikke havde nogen Udsigt til at blive de eneherskende.
I den korte Programudtalelse, der blev vedtaget af Centrums
fraktionen paa den tyske Rigsdag 18711, hedder det, at Partiet
vil søge at befordre alle Folkeklassers materielle og moralske
Vel og navnlig virke for »Religionssamfundenes Ret mod Lov
givningens Indgreb«. Denne Erklæring er Punkt 2 paa Pro
grammet og sikkert nok Kærnepunktet. Ganske vist er det
gjort til første Punkt, at Centrum vil stræbe efter at bevare
Rigets Karakter som Forbundsstat og ikke gaa med til at ofre
mere af de enkelte Staters Selvstændighed, end det heles In
teresser kræver; hermed havde Partiet vedkendt sig en vis
partikularistisk eller dog føderalistisk Indstilling paa en Maade,
som naturligvis kunde udnyttes af Modstanderne; men som vi
har set det ved Spørgsmaalet om at overføre den preussiske
Forfatnings kirkeretlige Bestemmelser til den nye Rigsforfat
ning, ønskede Centrumspolitikerne hellere end gerne at udvide
Omraadet for Rigslovgivningen, naar blot det kunde være i den
katolske Kirkes og den katolske Befolknings Interesse. Hensynet
til, hvad der i denne Henseende var formaalstjenligt, er gaaet
dem forud for alle andre Hensyn. Det har imidlertid ligget nær
for Centrum at søge en Forbindelse med visse partikularistiske
Stemninger, alene fordi den Slags Stemninger af historiske
Grunde særlig var fremtrædende i tyske Lande og Egne med
katolsk Befolkning; i sit egentlige Væsen var den Bevægelse,
der bar Partiet, dog ikke en Protestbevægelse mod Bismarcks
Tyskland, men tværtimod en Bevægelse, der maalbevidst satte
1 Zentrumspartei III S. 137 f., jfr. 169 ft.
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
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ind paa at udnytte de nye politiske Forhold, der dermed var
skabt, paa den for sine kirkelige og folkelige Interesser bedst
mulige Maade.
I deres Agitation nøjedes Centrumspolitikerne naturligvis
ikke med at slaa paa Frihedens Strenge og angribe »Liberalismen«s Tvangstendenser; de stod selvfølgelig ogsaa i høj Grad
frem som dem, der vilde bevare de religiøse Værdier og deres
gavnlige Betydning for Folket, og her var der noget, som ikke
helt kunde forfejle sin Virkning hverken paa den gamle Kejser
Wilhelm eller — hvad der nok var vigtigere — paa Bismarck
personlig. Bismarck var i religiøse Spørgsmaal meget tolerant
og, kan man vist tilføje, derfor tilbøjelig til at blive noget in
tolerant overfor Katolikkerne, hvem han mistænkte for at ville
al Tolerance til Livs; men med denne Indstilling forbandt han
ikke blot en fast personlig Tro, men ogsaa en meget stærk Over
bevisning om Religionens praktiske Nødvendighed som Grund
lag for Menneskers moralske Udvikling og dermed for Samfundet
og Staten. For sit eget Vedkommende mente han kun at være
blevet den, han var, fordi han havde sin kristne Tro. »Hvis jeg
ikke troede paa et Liv efter Døden, vilde jeg have været Re
publikaner«, har han en Gang udtalt, og han mente dermed, at
det var Kristendommen, der dybest set havde indgivet ham den
Troskabs- og Pligtfølelse, der bandt ham til et Arbejde for
Konge og Fædreland1.
Skal man søge Forklaringen paa, at den Bismarck’ske Re
gering efterhaanden sagtnede og til sidst afbrød Kulturkampen,
kan man dog sikkert ikke finde den i personlige Skrupler hos
Bismarck med Hensyn til de rent aandelige Virkninger i Be
folkningen. Det, der skabte Omslaget, var simpelthen, at Ka
tolicismen viste sig for modstandsdygtig, og at Bismarck ogsaa
i denne Sag naaede frem til den rigtige realpolitiske Erkendelse.
I sine Erindringer har han skrevet om, hvorledes det psykolo
giske Fejlgreb ved Maj lovene blev ham klart i Billedet af ærlige
og tunge preussiske Gendarmer, der satte efter smidige og let1 Otto Baumgarten: Bismarcks Glaube (1905) S. 109; se overhovedet
dette Skrift m. H. t. Bismarcks religiøse Stade.
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fodede Præster, som smuttede bort fra dem ad Bagdøre og
gennem Sovekamre1. Det var nu ikke blot megen Smidighed,
der blev vist af de katolske Præster, men ogsaa et stort og be
undringsværdigt Mod; hverken Biskopper eller Præster lod sig
anfægte af personlige Forfølgelser, af Fængslinger, Forvisninger
eller Afsættelser. Trods alt var det dog ikke den Modstand,
Kirken som Institution var i Stand til at udøve, der blev af
gørende. Det var den, som blev organiseret i parlamentarisk
Form af Centrumspartiet under Ledelse af den meget frem
ragende Ludvig Windthorst, en Mand, der vel næsten var
Bismarcks Ligemand i politisk Begavelse. Centrum voksede
under Kulturkampen i Styrke, gik frem fra Valg til Valg, og
det største politiske Resultat af Kulturkampen maa vi se i det
Forhold, at Centrumspartiet derigennem forstærkede sin Stilling
og udviklede sig til en afgørende Faktor indenfor det tyske
Partivæsen.
Vendepunktet i Kampen kom ved Rigsdagsvalgene i 1878,
da Liberalismen led et stort Nederlag, og da Centrum kom til
at afløse de nationalliberale som det egentlig førende Parti, det,
der altid kunde gøre Udslaget i en Sag ved enten at alliere sig
til Højre eller til Venstre2. Det havde naturligvis ogsaa sin Be
tydning, at Pave Pius IX døde samme Aar og blev afløst af den
mere diplomatiske og politisk indstillede Leo XIII. Men det
mest betydningsfulde for Kulturkampenes Afvikling i den føl
gende Tid blev dog uden al Tvivl, at det tyske katolske Parti
havde vist sig som en Magt, det ikke var muligt at komme
udenom. Samtidig med at Centrums parlamentariske Magt
stilling var blevet saa stærkt forøget, kom nu ogsaa den rette
Situation for et praktisk politisk Samarbejde mellem Bismarcks
Regering og Centrumspartiet. Det fik nu sin særlige Betydning,
at Centrum paa alle Felter havde søgt at udforme sin politiske
Indstilling i bevidst antiliberal Retning. Partiet var derved
blevet forberedt ogsaa til at støtte det store Brud med den
økonomiske og sociale Liberalisme, som foregik i Tysklands
1 Gedanken und Erinnerungen II S. 152 f.
2 Jfr. Zentrumspartei III S. 356 ff.
5
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Styrelse fra Tiden omkring 1880. Hvad angaar Arbejderspørgsmaalet og Forsøget paa dets Løsning gennem den ny Sociallov
givning, kan det endda siges, at den Politik, der her blev gen
nemført, ideelt og teoretisk var blevet foregrebet gennem kristelig-sociale Tendenser, som ret længe havde gjort sig stærkt
gældende indenfor tysk Katolicisme1.
I nærmeste Tilknytning til det Samarbejde, der saaledes blev
mellem Bismarck og Centrumspartiet, foregik i Tiden op til
1887. Kulturkampens gradvise Afslutning i Preussen gennem et
Kompromis; f. Eks. beholdt Statsmagten sin Kontrol med de
kirkelige Børneskoler, men derimod ikke med Præsternes Uddan
nelse. Politisk var Kulturkampens Afslutning aldeles overvejende
at betragte som en Sejr for Katolikkerne, hvilket atter hænger
sammen med, at det under de politiske Forhold i det andet
tyske Rige havde vist sig muligt at sætte Partimagt mod Stats
magt. Ubevidst indlod Bismarck sig i Kulturkampen paa en
Politik, der ikke blot knyttede sig til Traditioner fra Enevæl
dens Tidsalder, men ogsaa krævede det enevældige Systems
Forudsætninger for at kunne heldigt gennemføres. Vi kan der
for se Kulturkampen i Tyskland som et stort Eksempel paa,
hvad der har betinget Romerkirkens voksende Magtstilling i
Europa i Løbet af det 19. Aarhundrede; det var frem for alt
Landenes hele indre-politiske Udvikling, de mere eller mindre
liberale Statsforhold, som efterhaanden opstod, de Forhold,
hvis ledende Principer Romerkirken selv fordømte, men som i
Virkeligheden var en stor Gave til dens Tilhængere rundt om i
mange Lande. Men naar det altsaa ved Kulturkampens Forløb
og Afslutning var disse tidsbestemte Forudsætninger, der
spillede afgørende ind, kunde der heller ikke i dens Udfald ligge
noget Varsel om, hvorledes det vilde gaa i en Styrkeprøve
mellem Stat og Kirke, naar Vilkaarene engang blev væsentlig
ændret.
1 Jfr. bl. a. W. von Kctteler: Die Arbeiterfrage und das Ghristentum
(1864), Fernando Lindenberg: Biskop Ketteler og Socialismen i Tyskland
(1913).
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a den tyske Historiker, Friedrich Meinecke, i 1909 skrev
en Omtale af sin lidt ældre Fagfælle, Erich Marcks’ store
Skildring af Bismarcks Ungdom, udtalte han, at Marcks hørte
til de sjældne faa af det daværende historiske Lav, hvis litterære
Personlighed havde formaaet at slaa igennem, og som betød
noget for de dannede i Nationen1. Denne Karakteristik af
Marcks som historisk Forfatter har man formentlig Lov at
bruge om Meinecke selv, og jeg skal her pege paa den Kends
gerning, at et Par af hans betydeligste Værker er udkommet i
adskillige Oplag. Vi Historikere plejer vistnok ellers som Regel
i det 1. Oplag af vore Skrifter at have et tilstrækkeligt Antal
af Eksemplarer for at tilfredsstille de interesseredes Behov.
Friedrich Meinecke er født i Aaret 1862 i Byen Salzwedel
i Provinsen Sachsen. 25 Aar gammel blev han ansat i preussisk
Arkivtjeneste, og i 40-Aars Alderen udnævntes han til Professor
i Strassbourg, i 1906 kaldtes han til Freiburg im Breisgau i
Baden for saa i 1914 at ende som Professor i Berlin. Her virkede
han under og efter Verdenskrigen til sin Afsked i 1928. I om
kring 4 Aartier har han været Udgiver af Historische Zeit
schrift, indtil han sidste Aar trængtes bort fra denne Stilling.
Meineckes Produktion har fortrinsvis omhandlet det 19.

D

1 Meinecke: Preussen und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert.
Historische und politische Aufsätze. 1918. S. 338.
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Aarhundredes Historie. Han siger selv etsted, at det er sjældent,
at en Forsker, der engang er blevet begejstret for Emner fra det
19. Aarhundrede, varigt vender sig til Stof fra ældre Perioder1.
Disse smager en ikke rigtig længere, bemærkede Sybel engang til
ham. Og Meinecke anfører, at man tværtimod omvendt ofte
ser specielle Middelaldershistorikere foretage Strejftog ind i det
19. Aarhundrede — et herhjemme heller ikke ganske ukendt
Fænomen.
Af hans Produktion skal jeg først lige nævne Titlerne paa
de større Værker, inden jeg gaar over til min Forelæsnings
Hovedformaal: at søge at belyse nogle væsentlige Træk i hans
historiske Forfattervirksomhed. I 1896 og 1899 udkom 1. og
2. Bd. af hans store Biografi af en af den preussiske Reformtids
Mænd: Das Leben des Generalfeldmarschalls Hermann von
Boyen. Ved Aarsskiftet 1907—08 udgav han det Værk, som er
blevet hans mest læste: Weltbürgertum und Nationalstaat med
Undertitlen Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates,
og i 1913 fulgte Monografien af den preussiske Unionspolitiks
Forkæmper Joseph Maria v. Radowitz: Radowitz und die
deutsche Revolution. I Verdenskrigens sidste Aar udsendte han
med Titlen Preussen und Deutschland im 19. und 20. Jahr
hundert en større Samling Historische und politische Aufsätze,
hvoraf henved Halvdelen tidligere havde været offentliggjort i
Historische Zeitschrift2. I 1924 kom den efter min Mening mest
formfuldendte af hans Bøger: Die Idee der Staatsräson, og som
en Slags Anvendelse af Grundtankerne i denne paa et konkret
Eksempel tør man betragte Redegørelsen fra 1927 for Ge
schichte des deutsch-englischen Bündnisproblems 1890—1901,
bygget op hovedsagelig paa Stof fra den store tyske Aktstykke
publikation: Die grosse Politik der europäischen Kabinette
1871—1914. En ny Samling Afhandlinger udgav han i 1933
under Titlen: Staat und Persönlichkeit og med det Ønske, at
1 Meinecke: Preussen und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert.
S. 463.
2 Af de 26 Afhandlinger har de 11 tidligere været trykt i Historische
Zeitschrift.
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Bogen maatte tjene saavel den frie Stat som den frie Person
lighed1. For et Par Uger siden udkom endelig: Die Entstehung
des I listorismus, et 2 Binds Værk, hvorpaa Meinecke har ar
bejdet gennem mange Aar.
Den svenske Digter Oscar Levertin har i et lille Prosadigt:
En bild från Basel fortalt om et Møde mellem to af Reforma
tionstidens store Personligheder, Erasmus Rotterdamus og
Ulrich von Ilutten. Ilutten, Ensidighedens store Repræsentant,
og Erasmus med et anderledes aabent Blik for Livets Mangfol
dighed og Modsætninger2. »Hur I leker med ord, mästare«, udraaber Ilutten under Samtalen, »Sanningen är en, och intet kan
på en gång vara både svart och hvitt«. Erasmus bryder til Svar
»ett blad af en urgammal, mörknad silfverpoppel och visade
det för riddaren«. »Se«, sade han, »det är svart ofvanpå och
hvitt inunder, och i solskenet får det tusen färger till«.
Denne Levertins Fortælling mindes jeg, naar jeg tænker paa,
hvordan i Midten af 1890’erne Friedrich Meinecke mødtes i
Redaktionen af Historische Zeitschrift med en af de betyde
ligste, men ogsaa en af de ensidigste af de tyske politiske Histo
rieskrivere, Heinrich von Treitschke. Det blev for øvrigt kun
et kortvarigt Møde, for Treitschke døde allerede i Aaret 1896,
og medens Treitschke stod med sin langvarige historisk-politiske
Virksomhed bag sig, var Meinecke jo dengang den unge Histo
riker. Men Modsætningen mellem disse to Historikere har dog
afgjort maattet være iøjnefaldende.
Til Forklaring af dette Modsætningsforhold har man vel Ret
til at pege paa den forskellige Tid, i hvilken de to er vokset op.
Treitschke i en Tid, i hvilken man lidenskabelig gik op i Ar
bejdet for at skabe den tyske Nationalstat, Meinecke i en Tid,
hvor dette Maal var naaet, hvor Bismarcks Værk stod som en
urokkelig Klippe. Men naar Treitschkes Domme er ensidige,
1 Staat und Pcrsönlichkeit. Studien von Friedrich Meinecke. 1933. Af
de 9 Afhandlinger har de 3 været trykt før i Hist. Zeitschrift, de 6 forskellige
andre Steder.
2 Levertin: Samlade skrifter. 2. bd. — Om Hutten har Levertin des
uden skrevet et Essay, se Samlade skrifter 11. bd.
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medens man hos Meinecke saa stærkt møder Trangen til at være
billig og forstaaende over for de forskellige Bevægelser og Synsmaader, ligger dette dog sikkert ogsaa i en væsentlig Tempera
ments- og Karakterforskel. Meineckes Billighed — om man vil
Relativitet — er et udpræget Træk i hans Historikerfysiognomi.
Meinecke er gentagne Gange kommet ind paa Spørgsmaalet
om Historikerens Forhold til sin Tid og dens Strømninger og
Lidenskaber. Dette gør han saaledes i en Afhandling fra 1916
i Anledning af, at der var rettet den Bebrejdelse mod den
historiske Videnskab, at den i for ringe Grad tog Del i Tidens
indre Liv og derfor ogsaa bød den for lidt1. Han indrømmede,
at der var visse Behov i Tiden, som den historiske Videnskab
ikke mere kunde tilfredsstille, men, føjede han til: Vi vil og tør
det heller ikke! Andre maatte anse den Bastion, som Historikerne
forsvarede, for opgivet, vi selv var overbevist om, at der altid
vilde findes kæmpende Aander til at forsvare den, det være
faa eller mange. »Det Øland, hvor den rene Videnskab, den
rene og strenge historiske Betragtning af Tingene herskede, vil
ikke gaa under. En immanent, overmægtig Trang i den moderne
Aand, ikke Aanden fra i Dag, men den Aand, der har brust
gennem de sidste Aarhundreder, har skabt dette Øland og vil
bevare det«.
Samtidig med at Meinecke med virkelig Patos hævder, at
det er Historievidenskabens Maal at stræbe efter Sandheden, at
være »objektiv«, at se Fortidens Hændelser og Skikkelser, saadan
som de virkelig var, med deres egne Farver og egne Forudsæt
ninger, indrømmer han dog fuldt ud, at dette Maal er uopnaaeligt. Hverken Objektiviteten eller Sandheden eksisterer for saa
vidt. Vi Historikere kan i vor Forskning aldrig helt gøre os fri
fra vor egen Tids Farver og Forudsætninger, og i sidste Instans
er det vort eget Livsblod, med hvilket vi prøver at gyde Liv
i Fortidens Skygger. Men denne Kendsgerning, siger Meinecke,
føler vi ikke blot som en Kilde til Kraft, men ogsaa til Vild1 Afhandlingen »Die deutsche Geschichtswissenschaft und die modernen
Bedürfnisse« i »Preussen und Deutschland«. S. 462 ff. Sml. ogsaa Indledningen
til Talen »Deutsche Jahrhundertfeier und Kaiserfeier«. Anf. Arb. S. 21 ff.
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farelse, og da vi er os denne evige Antinomi i det historiske
Arbejde dybt bevidst, forstaar vi den uhyre Vanskelighed i
Opgaven at reducere de Fejl, der flyder af denne Kilde, til det
opnaaelige Mindstemaal. Saafremt vi, som Meinecke siger, er
os den nævnte Antinomi »dybt bevidst«, kan vi vel ogsaa godt
fortsat tale om en »objektiv« Historieskrivning1.
Et andet væsentligt Træk i Meineckes Produktion er hans
Interesse for »Ideerne«, for den idehistoriske Udvikling. At han
tilhører den idehistoriske Skole eller rettere staar som en frem
ragende Repræsentant for denne, er kendt nok. Weltbürgertum
und Nationalstaat aflægger tilstrækkeligt Vidnesbyrd herom, det
samme gør allerede ved sin Titel Die Idee der Staatsräson, og
hertil slutter sig ogsaa det lige udkomne Værk: Die Entstehung
des Historismus.
Die Idee der Staatsräson har Meinecke tilegnet Mindet om
den 1923 afdøde Religionshistoriker og Filosof Ernst Troeltsch.
Denne har han ogsaa et Sted betegnet som den betydeligste Re
præsentant for den Vending til den rene Aandshistorie, der indtraadte omkring Aarhundredskiftet2. Videnskaben efter 1871
havde i noget for høj Grad smagt af Laboratorium3. Men des
uden kan der være Grund til at anføre, hvad Meinecke nævner
i en Afhandling om Johann Gustav Droysen, hvis Forelæsninger
han hørte som Student4. I sit Kollegiehæfte herfra havde han
indført nogle Udtalelser af Droysen om, hvor forskellig Historien
og vor Viden om den var, men at der dog her var den Opmuntring,
at selv om Materialet var mangelfuldt, var vi i hvert Fald i Stand
til at forfølge Tankernes Udvikling i Historien. Denne Nedskrift
blev som et Motto for Meineckes egen kommende historiske
F orfattervirksomhed.
1 Sml. Udtalelserne i Die Idee der Staatsräson. 2. Oplag. S. 296.
2 Alfred Dove: Ausgewählte Aufsätze u. Briefe. Herausgg. von Fr.
Meinecke u. Oswald Dammann. I. S. XIV.
3 Hist. Zeitschrift. Bd. 141. Heft 2. (1929). S. 250.
4 Hist. Zeitschrift. Bd. 141. S. 287. Afhandlingen er genoptrykt i Sam
lingen Staat und Persönlichkeit, hvor det paagældende Sted findes S. 135.
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At Meineckes Program, udtrykt i Fortalen til Weltbür
gertum und Nationalstaat, at den historiske Videnskab skal
tage sig et foryngende Bad i Politik og Filosofi, har virket til
Berigelse for Historievidenskaben, kan der ikke være Tvivl om.
Han slutter sig, skønt han som sagt selv gennem mange Aar
var Arkivar, til sin Forgænger paa Professorstolen i Freiburg,
Alfred Doves Spot over den »arkivalske Materialisme«, der kun
anlægger det Synspunkt paa et historisk Arbejde, om der er
fremdraget nyt Arkivstof deri eller ej1. Paa den anden Side
tør man betone, at for at Idehistorien ikke skal antage en —
for at bruge Doves Udtryk — for »nebulos og abstrakt Karakter«,
er et nært og virkeligt Forhold til Stoffet ikke at foragte2. Det
har nu Meinecke heller aldrig gjort. Baade fra Preussisches
Staatsarchiv og fra Radowitz’ Nachlass har han fremdraget
meget nyt Stof til Belysning af den Periode, der saa stærkt har
fængslet ham: Preussens Politik i Aarene 1848 til 1850, og hvor
han bygger paa trykt Materiale, er det ikke ud fra et over
fladisk Kendskab til dette, men han har i Forvejen indgaaende
og kritisk taget Stilling til det.
I en Afhandling fra 1913: Zur Beurteilung Rankes har
Meinecke udtalt sig udførligere om Værket Weltbürgertum und
Nationalstaat, idet en yngre Historiker havde fremsat forskellige
Indvendinger imod hans Metode3. Han hævder her, at det, han
havde ønsket at skildre, ingenlunde kun var, hvordan Tankebillederne vekslede. De historiske Ideer var for ham ikke blot
Tanker, men snarere i første Række Tendenser, i hvilke Viljens
og Følelsens Behov i Grunden havde større Andel end For
standens (Intellektets). At han kaldte de store politiske Tænkeres
Tendenser for »Tanker«, var en tilladelig Abbreviatur. Hvad han
i Virkeligheden havde søgt at fremstille, var den successive
Forvandling og Fornyelse af disse Tanker og overhovedet deres
Sammenhæng med Liv og Personlighed.
I denne Forbindelse kom han ogsaa ind paa Spørgsmaalet
1 Alfr. Dove: Anf. Arb. II. S. XVIII.
2 Doves Udtryk se hans Anf. Arb. I. S. XIV.
3 Preussen und Deutschland. S. 363 ff.

FRIEDRICH MEINECKE

75

om kollektive og individuelle Faktorers Betydning for Historien.
Han var, bemærkede han, tilbøjelig til nu at vurdere de kollek
tive Magters Betydning, navnlig den kausale, højere end for 20
Aar tilbage. Imidlertid var der kun en ringe Del af den uhyre
Masse af menneskelige Hændelser, der er forbundne gennem
Aarsag og Virkning, som var historisk værdifuld. Og inden for
denne ringe Del, hævdede han, at de individuelle Faktorer
kunde gøre Krav paa en forholdsvis høj Erkendelsesværdi. Han
havde fremhævet »Tænkerhjærnernes teoretiske Spekulationer«,
fordi han i Nationens aandelige Føreres Ideer saa en meget høj
Kulturværdi — rent bortset fra, hvordan de kausalt var opstaaet, eller hvorledes de kausalt vilde virke videre. »I den
jernhaarde Kausalsammenhæng«, udtalte han, »indføjer det
største saavel som det mindste i Livet sig. Men det største hører
tillige til i en anden Sammenhæng, de store Kulturværdiers,
hvis Betragtning og Vurdering frigør os for den bitre Erken
delses Kval, at ogsaa alt, der sker af aandelig Art, er spændt
ind i det almindelige Naturforløbs Mekanisme«. — Halvandet
Aarti senere gjorde han paany — i Afhandlingen: Kausalitäten
und Werte in der Geschichte — op med den Betragtning, at
Historien havde at holde sig til de Hændelser, der virkede
kausalt1. Det var en Betragtning, som Eduard Meyer nærmest
havde gjort sig til Talsmand for, og som hos os Kr. Erslev og
saa synes at slutte sig til i den fortræffelige Redegørelse for
»Historieskrivning«, som han gav i 1911 i sin Rektortale. Paa
dette Punkt forekommer det mig dog, at Meinecke ser rigtigere,
naar han med Ranke betoner, at en historisk Epokes Værdi
»ikke beror paa det, som fremgaar af den, men paa selve dens
Eksistens, paa dens eget Selv«.
Som Motto for Værket »Die Idee der Staatsräson in der
neueren Geschichte« satte Meinecke det Schillerske Vers: Sprich,
wie geschieht’s, dass rastlos erneut die Bildungen schwanken —
Und die Ruhe besteht in der bewegten Gestalt? Her anslaas
fast og klart den Grundtone, der klinger gennem dette saavel
fra Dispositionens som fra Fremstillingsformens Side skønne
1 Afhandlingen er genoptrykt i Staat und Persönlichkeit. S. 28 fT.
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Værk: Fra Machiavellis Dage til Verdenskrigen skifter For
merne, under hvilke man fremstiller det, man kalder »Staats
räson« eller Magtpolitik, men Begrebet selv, dets inderste Væsen
bestaar uforanderligt: die Ruhe besteht in der bewegten Gestalt.
Vor Undersøgelse er, siger Meinecke, at ligne ved Vandringen
i en Haves slyngede Net af Gange, hvor vi stedse paa ny føres
tilbage til samme Punkt.
Denne Vandring begyndte Meinecke dog ikke først med
Udarbejdelsen af Die Idee der Staatsräson. Men vi ser ham i
hans tidligere Skrifter atter og atter vende sig mod dette Problem:
Spørgsmaalet om Forholdet mellem Politik og Moral, om, hvor
vidt de bydende Krav, som Statsnødvendigheden, »die Staats
räson«, fremsætter, ophæver Hensyntagen til den almindelige
Morallov. Det kunde heller ikke være andet, end at han natur
nødvendigt maatte blive stillet heroverfor, naar han fortrinsvis
syslede med Emner fra Preussens og Tysklands Historie i det
19. Aarhundrede og beskæftigede sig med Statsmænd som
Gerlach og Bismarck, Radowitz og Kong Friedrich Wilhelm IV
eller med Historikere som Ranke og Treitschke.
I Begyndelsen af 1890’erne udkom der to vigtige historiske
Kildeskrifter: Denkwürdigkeiten aus dem Leben Leopold von
Gerlachs og Briefwechsel des Generals Leop. v. Gerlach mit dem
Bundestagsgesandten Otto v. Bismarck. Meinecke omtalte dem
i et Par Afhandlinger i Historische Zeitschrift1 og udtalte med
Rette, at de udgjorde et uforligneligt Kildemateriale til at
studere Undergangen af den gamle Statsanskuelse i Preussen
og den samtidige Opkomst af den nye. I Brevvekslingen overstraaler Bismarcks stærkere Aand Gerlachs synkende Stjerne.
Gerlach bliver om sine inderste Tanker mere og mere tilbage
holdende over for Bismarck, søger vel endnu stadig at drage
ham over til sig, men allerede med den hemmelige Følelse af
det haabløse heri. Da der fra Gerlachs senere Aar næsten ingen
af hans Breve til Bismarck er bevaret, faar man ogsaa rent
1 Afhandlingerne Die Tagebücher des Generals v. Gerlach og Gerlach
und Bismarck, genoptrykte i Preussen und Deutschland. S. 248 ff. og
S. 279 IT.
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udvortes det Indtryk, at hans smertelig manende Stemme dør
hen over for den lyse og stolte Klang i Bismarcks Tale.
Den gamle Statsanskuelse i Preussen, hvis Repræsentant
Gerlach her er — det var den, der ogsaa talte Mænd som Rets
filosoffen Stahl og selve Kongen, Friedrich Wilhelm IV —
var konservativ, universel og moralsk. Kirke og Anarki var de
eneste sande Interesser, der bevægede Menneskene, hævdede
Gerlach, og han afviste Brugen af umoralske Midler for at naa
et godt Formaal. Men Bismarck mente, at det var bedre at
redde sig selv gennem en Kloak end lade sig prygle eller kvæle.
For ham var det eneste sunde Grundlag for en stor Stat den
statslige Egoisme.
Halvandet Aarti efter disse 2 Afhandlinger kom Meinecke
i 1. Bog af Weltbürgertum und Nationalstaat ind paa de samme
Spørgsmaal, men behandlede dem i en videre idehistorisk Sam
menhæng. Skildringen: »Nation, Staat und Weltbürgertum in
der Entwicklung des deutschen Nationalstaatsgedankens« be
gynder med det 18. Aarhundredes Slutning og gaar til Ranke
og Bismarck. I Omtalen af Tidsrummets store Tænkere frem
stilles det, hvordan de universelle og moralske Tanker brydes
med nationale, statslige og egoistiske, og hvorledes Udviklingen
med Bismarck ender med at støde de universelle (»weltbürger
liche«) Tanker ud.
Ligesom i Afhandlingerne fra 1890’erne citerer Meinecke
her med Tilslutning Bismarcks Udtalelser i hans saakaldte
Olmütztale: »Det eneste sunde Grundlag for en stor Stat — og
derved adskiller den sig væsentlig fra en lille — er den statslige
Egoisme og ikke Romantikken, og det er ikke en stor Stat
værdigt at kæmpe for en Sag, der ikke tilhører dens egen In
teresse«1. Bismarck udtalte herved, betoner Meinecke, den store
simple Sandhed, der forjog alle den politiske Romantiks Taager.
Et Særkende for den nye, saakaldte realpolitiske Stats
anskuelse var nu ikke alene det Træk, at man vilde lade Statens
egne Interesser alene bestemme om dens Forhold til andre
Stater. Dette Træk var baade positivt og negativt. Det afviste
1 Anf. Arb. 3. Oplag. S. 314 f.
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at staa Last og Brast med andre »ligesindede«, konservative
Stater — blot fordi de var ligesindede — og det aabnede Mulig
heder for at knytte Alliancer saavel med revolutionære som med
»ukristelige« Stater, saafremt Interesserne opfordrede dertil.
Men et andet Særkende for den nye Statsanskuelse var, at man,
baade hvor det drejede sig om Statens Selvopholdelse, og hvor
det drejede sig om dens Magtforøgelse, gav Staten og de ledende
Statsmænd Dispensation fra den almindelige Morallovs For
skrifter. I Staternes indbyrdes Forhold var Retsbrud tilladte,
thi de forskellige Spørgsmaal var i Virkeligheden ikke at op
fatte fra Rettens, men fra Magtens Synspunkt.
I det Afsnit af Weltbürgertum und Nationalstaat, som her
omtales, er der et Par Steder, hvor Meinecke giver sin Tilslutning
til det almindelige Princip, at Statsmoral og Privatmoral er
forskellige. Det sker saaledes, hvor han behandler Roman
tikeren Friedrich Schlegels politiske Ideer1. Romantikerne besad
jo netop Sansen for det individuelle og nationale, men trods det
farvedes deres politiske Opfattelse i høj Grad af universelle og
verdensborgerlige (etiske og religiøse) Ideer. Romantikerne og
Oplysningstidens Mænd havde, siger Meinecke, en fælles Mod
stander i den efter deres Mening uetiske Stat fra »l’ancien
régime« og egentlig i Magtstaten overhovedet. Begge dadlede
som blind Herskesyge, hvad der var begrundet i selve Statens
Væsen, hvad der var en Udstrømning af dens Selvopholdelse og
Selvbestemmelse. De moraliserede udefra i Stedet for at gøre
sig Statens Væsen forstaaelig indefra; de gjorde sig ikke klart,
at det moralske (»das Sittliche«) overhovedet ved Siden af sin
universelle Side ogsaa har en individuel bestemt Side, og at
set fra denne ogsaa den statslige Magtegoismes tilsyneladende
Umoral kan blive moralsk retfærdiggjort. Thi intet, der stammer
fra et Væsens dybeste individuelle Natur, kan være umoralsk«.
Det andet Sted, som jeg vil fremdrage, er fra Kapitlet
»Fichte und die Idee des deutschen Nationalstaates«2. Meinecke
anfører her Fichtes Udtalelser om, at Fyrsten i sit Privatliv
1 Anf. Arb. S. 89 f.
2 Smstds. S. 102.
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er bundet til de almindelige Morallove og i Forholdet til sit
Folk til Lov og Ret, men i Forholdet til andre Stater hersker
der hverken Lov eller Ret, kun den stærkeres Ret. Fyrsten
hæves op over den individuelle Morals Bud i en højere moralsk
Orden, hvis materielle Indhold udgøres af de Ord: sålus et
decus populi suprema lex esto. Herved fastsloges, siger Meinecke,
et Flovedtræk i Nationalstatens Væsen: dens Ret og Pligt til
kraftfuld, hensynsløs Selvopholdelse og til selv at bestemme,
hvad der tjener dens Selvopholdelse.
Da Meinecke i sin 1913 udkomne Bog om Radowitz und die
deutsche Revolution tegnede et Billede af denne mærkelige
Mands aandelige og politiske Udvikling, førtes han igen til indgaaende at sysle med Spørgsmaalet Politik og Moral. Radowitz’
politiske Indflydelse byggede formentlig saa godt som ude
lukkende paa hans Venskabsforhold til Friedrich Wilhelm IV,
og begge hørte — som Gerlacherne — til i den kristelig-germanske
Kreds med dens Ideal om en kristelig-romantisk Retsstat. Nu
kom Radowitz til først som Raadgiver, siden som Minister at
spille en afgørende Rolle i den preussiske Unionspolitik, den
Politik, der, efter at Radowitz i November 1850 var styrtet,
endte med Preussens Kapitulation i Olmutz over for de øst
rigske Krav.
For Meinecke er det nu en vigtig Side ved hans Skildring
dels at paavise, hvordan Preussens Politik hæmmedes i at naa
sine Maal, fordi de preussiske Statsmænd følte sig for bundne
af den legitimistiske Morals Kodeks, og dels at vise, hvordan
dog Radowitz ved sin nære Berøring med Statslivets Krav
mere og mere forvandledes i Retning af Realpolitiker. Medens
Meinecke om Gerlach siger, at dennes »Æresfølelse var og forblev
religiøs, etisk, universalistisk, men ikke politisk og national«,
mener han om Radowitz’ Æresfølelse i politiske Ting at kunne
udtale, at den vel stadig omgaves af universalistisk Taage,
men at enhver stor Erfaring i hans Liv rev en Del af denne
Taage bort og viste ham et Stykke af Statslivet, som det virlig var1.
1 Meinecke: Radowitz u. die deutsche Revolution. S. 420.
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Saafremt Radowitz imidlertid var blevet Realpolitiker i
Tankegang og Handling, havde dette dog sikkert været ganske
ødelæggende for Venskabsforholdet til den Mand, som Treitschke
kaldte »der Romantiker auf dem Throne der Cäsaren«. Og her
med havde hans politiske Rolle været udspillet. Meinecke an
fører ingen Beviser for og mener heller ikke selv, at en saadan
virkelig Forvandling er sket. Derimod fremsætter han et Par
for sin egen Stilling til Problemet karakteristiske Udtalelser.
Da Radowitz gav sig ind paa Arbejdet for den preussiske Unions
politik og paa den ene Side havde Revolutionen som Fjende,
paa den anden Side Modviljen mod at slutte sig til Preussen
hos Stater som Hannover og Bajern, bemærker Meinecke: »En
Bismarck, der havde staaet i hans Sted, vilde af Hjertet have
delt Ønsket om at blive forskaanet for Revolutionens Brand,
men tillige formodentlig have bedt den hellige Florian [en Helgen,
der især paakaldtes, mod Ildsvaade] om at tænde i det mindste
en liden Ild hos Bajrerne og Hannoveranerne for at redde dem
og saa lade sig betale for denne Redning«1. Man kan ikke undgaa
i denne Bemærkning at føle Beundringen for den Bismarckske
Politik, der unægtelig uden Hensyn til nogen Kodeks med Ud
nyttelse af alle Midler stræbte mod Preussens Magtforøgelse.
Henimod Slutningen af sin Bog citerer Meinecke en Ud
talelse fra 1851 i et Brev fra en Ven af Radowitz2. Vedkom
mende skriver, at han i et kvart Aarhundrede har holdt fast
ved Enstydigheden af kristelig Moral og Statsmoral, men nu
er blevet til Skeptiker: Hvad der i Privatlivet er Synd, kan i
Statslivet blive et Bud og en hellig Pligt. Hvis Preussen kun
kunde reddes fra Undergang ved, at det overfaldt en fredelig
Nabo, vilde den Minister, der blandede sin private Salighed ind
i dette Spørgsmaal, handle syndigt hovmodigt. Meinecke be
mærker, at dette vovede Radowitz vel ikke med samme Aabenhed (»mit derselben Nacktheit«) at sige sig selv. Men det var
Problemernes Problem i hans sidste Livsaar, og hans Tanke
gang bevægede sig mod den smertelige Erkendelse, at politiske
1 Anf. Arb. S. 263.
2 Smstds. S. 527 f.
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Resultater, politisk Storhed og politisk Heltedaad ikke formaaede at trives i den rene Kristendoms Sfære. Kunde der
nogensinde, skrev han engang til Kongen, gives saakaldte store
Gerninger, der udstrømmede af anden Kilde end den gammelromersk-hedenske ?
Det var 1913, at Meinecke citerede Udtalelsen om det be
rettigede — under visse Forhold — i Preussens Overfald paa
en fredelig Nabo. Han gentog i samme Værk ogsaa, hvad
Treitschke i sin Tid havde udtalt i sine Forelæsninger over
Politik, at Statstraktater kun sluttes under det stiltiende For
behold »rebus sic stantibus«1. Aaret efter fik disse Udtalelser
en uanet Aktualitet, da de tyske Hære faldt ind i Belgien, og
da den Traktat, der tilsikrede Belgien Neutralitet, af Tyskland
erklæredes for at være »en Lap Papir«.
Disse Handlinger var jo nu i god teoretisk Overensstemmelse
med »den nye Statsanskuelse i Preussen«, med den Bismarckske
Løsning af Spørgsmaalet Politik og Moral, som Meinecke havde
givet sin Tilslutning. Handlingerne stempledes ganske vist af
Vestmagternes Penneførere — Publicister og Lærde — som
umoralske og som Vidnesbyrd om tysk Magtpolitik, og i neutrale
Smaastater maatte de naturligvis skade Tysklands Omdømme.
Men for Tyskerne selv forelaa der vel ikke i Krigens første Tid,
og medens der ventedes paa de afgørende Sejre, særlige Grunde
til at revidere deres nye Statsanskuelse.
Meinecke tog i en længere Afhandling fra 1915: Kultur,
Machtpolitik und Militarismus til Orde mod de vesterlandske
Publicister2. Naar han her rejste det Spørgsmaal, hvordan man
kunde slæbe Bismarck paa Anklagebænken uden samtidig at
underkaste de øvrige moderne Stormagters Politik en lige saa
streng Undersøgelse som Preussens, var dette Spørgsmaal fuldt
berettiget. Lige saa berettiget fra et tysk Standpunkt var det
at pege paa, at i England havde man gennem Aarhundreder set
en hensynsløs Magtpolitik i Brug, selv om man her ikke vilde
have noget med denne Politiks Teori at skaffe. Men i Tyskland
1 Anf. Arb. S. 400.
2 Preussen und Deutschland. S. 475 ff.
Historisk Tidsskrift 10. R. IV.
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havde man nu engang vedkendt sig denne Teori, og saa maatte
den forsvares. Det gjaldt, som Meinecke siger, om at klargøre
og retfærdiggøre det Svar, som den nyere Tids tyske Statsmænd
og Tænkere plejede at give paa Spørgsmaalet om Forholdet
mellem Politik og Moral.
I-Ian pegede her igen paa de moralske Konflikter, i hvilke
Statsmanden kunde komme — Hensynet til Privatmoralens
Ukrænkelighed og Hensynet til Statens Vel. I Staternes ind
byrdes Liv var Konflikter mellem Privatmoral og Statsinteresse
simpelthen uundgaaelige og lige saa gamle som Verdenshistorien
selv. Og Statsmanden havde at handle efter Grundsætningen:
sålus populi suprema lex esto1. Men idet han afviste Bebrej
delsen mod en Frederik den Stores, Bismarcks og Treitschkes
preussjsk-tyske Magtpolitik for ikke at kende højere Lov end
Junglens, udtalte han, at der var Grænser for Magtpolitik og
Statsegoisme, som ikke turde overskrides. Hvor man overskred
disse, var det Argument ikke længere nok, at der forelaa en
uundgaaelig Konflikt mellem Pligter. Grænserne bestaar deri,
skriver han, »at en Stat ikke skal stræbe efter mere Magt for sig,
end der er nødvendig for dens Sikkerhed og for den frie Ud
foldelse af alle dens Folkekræfter«. »Det er klart«, føjer han til,
»at denne Grænse ikke er nogen matematisk Linje, og at de
handlendes og Eftertidens Dom kan svinge, om den i et bestemt
Tilfælde overskrides«. — Om denne Definition tør det dog maaske
siges, at det falder lidt vanskeligt at faa Øje ikke blot paa en
matematisk Linje, men paa en Linje overhovedet.

I Verdenskrigens næstsidste Aar udtalte Meinecke sig om
den Rystelse, som Krigen havde fremkaldt i Tyskernes Sind:
Der var ikke et af de Spørgsmaal, som Mennesket retter til sig
selv og til Omverdenen, som vi ikke maatte underkaste en ofte
rystende og omvæltende Nyprøvelse2. En saadan fornyet Prø
velse foretog Meinecke — som for øvrigt andre fremragende
1 Preussen u. Deutschland. S. 494.
2 I Afhandlingen »Die deutsche Freiheit«. Preussen u. Deutschland.
S. 532.
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tyske Lærde — med Spørgsmaalet: Politik og Moral. Den kom
til at foreligge i det Værk, som jeg allerede med nogle Ord har
omtalt: Die Idee der Staatsräson, udgivet i Aaret 1924.
Paa selve den fængslende historiske Fremstilling af, hvordan
»Staatsräson«, Magtpolitik, er blevet skildret og forsvaret af
politiske Tænkere fra Machiavelli ned til Ranke, skal jeg her
ikke komme ind. Jeg maa nøjes med kort at omtale, hvordan
Meinecke i Slutningskapitlet »Rückblick und Gegenwart« nu
søger at give en »Løsning« af Problemet Statsmoral og Privat
moral1.
Fra Weltbürgertum und Nationalstaat fremhævede jeg Ud
talelsen om, at intet, der stammede fra et Væsens dybeste
individuelle Natur, kunde stemples som umoralsk. Da Staterne
var Individualiteter, fulgte heraf, at Udslag af den Magtpolitik,
der unægtelig historisk set maa siges at høre til Staternes Natur,
maatte anses for moralsk forsvarlige. Karakteristisk for, hvor
Meinecke i Die Idee der Staatsräson søger Problemets Løsning,
er det, at han her med Tilslutning anfører Goethes Ord om, at
»den handlende er stedse samvittighedsløs«2. I hvert Menneske
og i hvert Moment af dets Handlen, udtaler han, stilles Moralens
almindelige, rene og strenge Ideal over for en helt individuel,
af naturbundne og aandelige Bestanddele blandet Verden3.
Herved opstaar Konflikter af enhver Slags, som ikke kan udjævnes paa en enstydig og klar Maade. Der ligger i den indivi
duelle Etik langt flere Fristelser end i den gamle, Kants generelle
Etik. I denne sidste taler det guddommelige i Mennesket rent
og ublandet, i den individuelle Etik er det forbundet med Na
turens dunkle Undertoner. Den individuelle Etik er den mere
levende, den generelle, den helligere og strengere.
Idet Meinecke slutter sig til denne dualistiske Tænkning,
afviser han Talen om en særlig Statsmoral eller Forkyndelsen
1 Dette Kapitel er særskilt, men lidt forkortet, udgivet under Titlen
»Die Staatsräson einst und heute« (Teubners Quellensammlung für den
Geschichtsunterricht. 1932).
2 Anf. Arb. S. 537.
3 Smst. S. 534.
6*
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af en saadan som den højere. »Den Statsmand, siger han, der i
Konflikten mellem Politik og Moral tror at maatte redde Sta
tens Individualitet paa Moralens Bekostning, handler ikke efter
en særlig Statsmoral, men paa Grundlag af hin mere omfattende
individuelle Etik ... Af den personlige Maade, paa hvilken
Statsmanden herved udkæmper Konflikten i sig mellem Moral
bud og Statsinteresse, afhænger det, om man tør kalde hans
Afgørelse for Statsinteressen en moralsk Handling eller ikke,
om Helten, som Ranke sagde, er retfærdiggjort over for sig
selv. Men tragisk skyldbetynget forbliver hans Handling allige
vel«1.
Meinecke ender sit Værk med at udtale, at i Historien ser
vi ikke Gud, men at vi kun aner ham i den Sky, der omgiver
ham. Der er for mange Ting i Historien, i hvilke Gud og Djævel
er forbundne. Til dem hører »Staatsräson«. »Gaadefuldt, førende
og forførende skuer den ud i Livet, efter at den fra Begyndelsen
af den nyere Historie atter er blevet Menneskene bevidst. Kon
templationen kan ikke blive træt af at se i dens Sfinksansigt,
men kommer dog aldrig helt ind til dens inderste Væsen. Men
den handlende Statsmand maa Kontemplationen tilraabe, at han
maa bære Stat og Gud sammen i sit Hjerte for ikke at lade den
Dæmon, som han dog ikke helt kan ryste af sig, blive over
mægtig«2.

Jeg er færdig med min Gennemgang af de Træk i Meineckes
Historieskrivning, som jeg her har ønsket at omtale, og skal
kun tilføje et Par afsluttende Ord. Meinecke dvæler gentagne
Gange med en egen Varme ved Restaurationstidens saakaldte
halkyoniske Dage. I Verdenskrigens sidste Tid fremmanede han
saaledes i en Adresse til Max Lehmann en nyopdukkende
stormfri Tid, naar Krigen var endt3. Man kunde muligvis
tænke sig, at han paa Verdenskrigens Baggrund og med Tanke
paa den senere Tids voldsomme Begivenheder til en vis Grad
1 Anf. Arb. S. 535.
2 Smst. S. 542.
Preussen und Deutschland. S. 438, sml. S. 167 fT.
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kunde gaa med til at betegne Midten af 1920’erne som svarende
lidt til halkyoniske Dage. Han stod da selv som Lærer ved
Berlins Universitet i sin fulde Anseelse og Virkekraft. Der var,
lige før hans Forelæsninger begyndte, en Summen af Stemmer
fra den Trængsel af Studenter og »Filistre«, der flokkedes om
hans Lærestol, og det var svært at opdrive en Plads i den store
Sal, hvor han holdt sine Laboratorieøvelser for »viderekomne«,
og hvor han lod sin overlegne, klare Aand lyse over Historie
forskningens mangehaande Problemer. I dyb Taknemmelighed
vil hver den, som har overværet disse Øvelser og Forelæsninger
og studeret hans Skrifter, staa til en Personlighed, hvis jordiske
Stræben er — for at slutte med et af hans egne Udtryk —
»gennemvævet af ideelle Magters Guldtraade«1.
1 Preussen und Deutschland. S. 21.

Vendsysselske Selvejerbønder før og
efter »Klemensfejden«1.
AF
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et tør vist anses for at være en almindelig Antagelse — i
hvert Fald udenfor faglige Kredse — at Skipper Klemensfejdens Efterspil: Kronens Konfiskation af Selvejer-Bondegods samt
Halsløsningen indbragte Christian d. Tredje umaadelige Summer
og gav Bønderne i de 49 jyske Herreder, som deltog i Rejsningen,
et svært økonomisk og socialt Knæk, som de først forvandt, da
Landboreformerne ved Aar 1800 efterhaanden revolutionerede
Ejer- og Driftsforholdene.
At Halsløsningen, der kom til at paahvilé alle — Købstadsmænd saavel som Landboere — i de »rejste« Herreder, for
saa vidt de ikke kunde bevise, at de ikke havde deltaget i Rejs
ningen2, indbragte Kongen »en stor og usigelig Summa«, som
Arild Huitfeldt siger, maa anses for givet; men derimod er det
tvivlsomt, om Konfiskationen af Selvejer-Bøndergodset

D

1 Gennem de Arkivstudier vedrørende vendsysselske Fortidsforhold,
som jeg med Understøttelse af Garlsbergfondet har foretaget gennem en
længere Aarrække, har jeg faaet et ret indgaaende Kendskab til Ejendoms
forholdene her fra Middelalderens sidste Del til op mod vor Tid. Denne lille
Afhandling er et Forsøg paa — paa dette Grundlag — at belyse de jordegne
Bønders Forhold, idet jeg dog her maa udelade en detailleret Fremstilling
af de enkelte Gaardes Historie, da en saadan næppe er af mere end lokal
historisk Interesse.
2 Deres Herredsbrødres Vidnesbyrd blev ikke taget for gyldigt i saa
Henseende.

VENDSYSSELSKE SELVEJERBØNDER

87

med paafølgende Tilbagekøb eller i andet Fald Inddragelse
under Kronens Fæstegods var saa virkningsfuld i Henseende
til Bøndernes fremtidige Stilling eller Kongens Kasse, som man
vist ofte forestiller sig.
I en interessant Afhandling »Klementsfejdens Efterspil«
(Historisk Tidsskr. 8. VI. 165) har Thomas B. Bang offentlig
gjort en Række Undersøgelser vedrørende dette »Efterspil« og
kommer bl. a. til det Resultat (S. 191), at i 13 Herreder i Riberhus,
Bøvling, Lundenæs, Skivehus og Hald Len udgjorde de jordegne
Bønders Antal før Klemensfej den mellem 15og20pCt. af det
samlede Antal Jordbrug, idet Tallene dog varierer fra ca. 3 pCt.
i Nørlyng Herred til 53 pCt. i Vandfuld Herred, og følgelig var
»Efterspillets« Virkning ogsaa vidt forskellig i disse Egne.
Bang udtaler (S. 183), at det vilde være af største Interesse,
om vi kunde komme til Klarhed over, hvor mange jordegne
Bønder der paa Grevefejdens Tid var i de oprørske Herreder,
og at enhver Oplysning, hvor ringe et Omraade den end omfatter,
ikke kan anses for overflødig. Opmuntret af denne Udtalelse
skal jeg i det følgende prøve paa at undersøge disse Forhold for
de 6 vendsysselske Herreders Vedkommende, idet jeg dog maa
bemærke, at kun for Jerslev og Vennebjerg Herreder, der
begge laa under Aastrup Len, findes der fornødent Materiale
til en nogenlunde nøjagtig Bestemmelse af Forholdene før og
efter Fejden.
I Rigsarkivet findes under Betegnelsen »Forskjellige Stykker
Lens-Regnskaber eller Jordebøger 1498—1513« en Jordebog for
Aastrup Len ca. 1500. Der er til denne omtrentlige Tids
angivelse at bemærke, at det af indre Kriterier fremgaar, at
Jordebogen maa være fra ca. 1525, og den er da ogsaa ligelydende med Danske Kancellis »Diverse«, C. Nr. 50 efra ca. 1525
(Claus Gjordsens Lensregister)1.
I Følge denne Jordebog over Aastrup Len var der før Kle
mensfej den 9 jordegne Gaarde og 1 jordegen Mølle i Venne
bjerg Herred, nemlig 2 G. i Skallerup Sogn, 1 i Hjørring St. Olaj
1 Jfr. Claus Gjordsens Lensregister fra ca. 1523 (Nye danske Magazin VI.
S. 288 IL).
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S., 2 i Hørmested S., 1 i Jelstrup S., 1 i Rubjerg S., 1 i Aasted S.
og 1 i Gærum S. samt en Mølle i »Astrup«1 — ialt 10 Ejendomme.
Der var ifølge Præsteindberetningen 1553 godt 500 Jordbrug
(Gaarde og Bol) i Vennebjerg Herred2, og vi naar derfor kun
til ca. 2 pCt. som Selvejer-Bondegods.
Betragter vi Jerslev Herred o. 1525, var der ifølge nævnte
Jordebog 23 jordegne Brug, nemlig 1 i Skæve Sogn, 4 i Hellevad
S., 1 i Vrensted S., 2 i Serreslev S.3, 3 i Vester Brønderslev S.,
2 i Øster Brønderslev S., 1 i Hallund S.4, 8 i Jerslev S. og 1 i
Helium S.
I Herredet var 1553 ca. 550 Gaarde og Bol, hvorefter vi faar
en Selvejerprocent her af ca. 4.
Hvorledes Forholdene stillede sig i Vendsyssels øvrige
Herreder: Horns, Børglum, Hvetbo og Kjær kan ikke tilfulde
oplyses, da vi ikke har Jordebøger herfra fra Tiden før Klemensfej den; men der er næppe Grund til at antage, at Selvejer
procenten har været synderlig højere her. Sagen var nemlig,
at i Tidens Løb havde Børglum Bispestol og Klostrene i Børglum,
Vrejlev, Hundslund, 0 og Vitskøl samt Helligaands Klostret
i Aalborg (Hospitalet) erhvervet sig vidtstrakte Besiddelser i
Vendsyssel; med Bispegodsets Inddragelse og Klostrenes Se
kularisering kom Størsteparten af dette Gods jo ogsaa paa
Kronens Haand omend paa anden Maade end ved Selvejer
godsets Forbrydelse.
Da Ledingsafgift var en Ydelse, der oprindelig kun
hvilede paa Selvejer-Bøndergods, tør man vist gaa ud fra, at
de fleste af de Ejendomme, af hvilke der før 1534 svaredes
Ledingspenge, var jordegne; men derimod gælder det ikke for
1 Da Astrup Sogn laa i Horns Herred, der ikke hørte til Aastrup Len,
og da Aastrup Mølle hørte til Aastrup Slot, maa den i Jordebogen anførte
Mølle antagelig være -Ajstrup Mølle i Ugilt Sogn.
2 D. H. Wulff: Statist. Bidrag til Vendelbo Stifts Historie i det 16. og 17.
Aarh.
3 Kalum og Hjelmsted er i Jordebogen fejlagtig ført under V. Brøn
derslev S.
4 Jep Christensen, der er ført under Jerslev Sogn, havde en Gaard i
Hallund S.
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Forholdene efter Klemensfejden, thi efter denne blev de gamle
Afgifter staaende; men de Bønder, der overgik fra at være
Selvejere til at blive Kronens Fæstere, blev tillige paalagt en
Landgildeafgift efter Taksation, svarende til den Landgilde,
andre af Kronens Fæstere betalte. Man kan derfor ikke i Ledings
pengene have nogen Rettesnor med Hensyn til Selveje eller
Fæste efter Klemensfejden, og Lenenes Jordebøger giver som
oftest ingen Deling af disse to Grupper indenfor Landgilde
yderne, saa Ejerforholdene er ikke altid lette at .udrede. Nogen
Vejledning kan haves af Skatteregistrene, for saa vidt de findes,
idet Selvejerbønder betalte dobbelt Landskat mod Fæstebønder.
Foruden Ledingspengene er der ogsaa et Gaardnavn, der
peger hen paa Selveje, nemlig Bundgaard. Det er et hyppigt
forekommende Gaardnavn, og det betyder jo ligefrem Bondens
Gaard i Modsætning til de Gaarde, der som Fæstegods laa under
Kongen, Kirken eller Adelen; men Betegnelsen »Bundgaard«
brugtes saavel i Middelalderen som i vore Dage, og den siger
altsaa heller intet om Ejerforholdet efter Klemensfejden; den
Gaard, der kaldtes »Bundgaard« før den store Konfiskation,
vedblev ogsaa senere at hedde saaledes, og den kunde endog
være gaaet ud af Bøndernes Eje før Fejden.
Ovenfor er nævnt, at der før Fejden (1525) var 10 jordegne
Ejendomme i Vennebjerg Herred og 23 i Jerslev Herred; Op
gaven bliver derefter at søge at konstatere, hvormeget af dette
Gods der blev genkøbt efter Fejden eller blev paa Bondehænder,
og for at komme til Klarhed herover, maa vi undersøge de enkelte
Gaardes Forhold.

Vennebjerg Herred bestod af Sognene Set. Olaj, Set. Hans,
Vidstrup, Skallerup, Vennebjerg, Maarup, Rubjerg,
Jelstrup, Harreslev, Ugilt, Hørmested, Lendum,
Skærum, Gærum, Aasted og Flade, ialt 16, og Aar 1553
var her ca. 500 Gaarde og Bol.
I Set. Olaj Sogn var der ifølge den forannævnte Jordebog
over Aastrup Len før Fejden en jordegen Gaard iGaarestrup1,
1 Den er i Jordcbogen fejlagtig ført under Skallerup Sogn.
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og en Peder Jespersen staar som Besidder. Gaarden staar ikke
for Ledingspenge, men denne Ydelse er vist glemt indført, thi
1578 og endnu 1664 staar Gaarden for Ledingspenge 21/2 Skili.
Gaarden blev efter Fejden indløst af Herredsfogeden Niels
Lauridsen i Vust i Hanherred, der købte den 1537, og endnu
1651 tilhørte en Del af den hans Efterkommere i Hanherred.
I Skallerup Sogn var der ca. 1525 en jordegen Gaard, der
bl. a. svarede 4x/2 Skiil. Leding og brugtes af Nis Berge. Det
var sandsynligvis den Gaard i Nørlev, der 1496 og 1500 brugtes
af Christen Berg, og den blev nok ogsaa indløst efter Fejden,
idet Christen Nielsen i Vust i Hanherred — formodentlig Søn
af den ovenfor nævnte Niels Lauridsen — 1568 ejede et Bol i
Skallerup Sogn tilligemed ovennævnte Gaard i Gaarestrup.
Endvidere var der 1525 endnu en Gaard i Skallerup Sogn i
Selveje. Den brugtes af Anne Smeds og svarede bl. a. 5x/2
Skiil. Leding. Det er sandsynligvis den Gaard i Sønderlev,
som Selvejer Jens Thomsen havde 15311, men som ikke synes
at være indløst efter Fejden.
I Rubjerg Sogn havde Lars Herre 1525 en Selvejergaard,
der bl. a. svarede 4 Skiil. Leding, og Jens Herre i Rubjerg var
1531 som Selvejer Sandemand i Vennebjerg Herred2. Gaarden
synes ikke at være blevet indløst efter Fejden, men en Lars
Herre i Rubjerg nævnes endnu 1537, da der fremlagdes Tings
vidne om, at hans Forældre Peder Herre og Inger Jensdatter var
viet tilhobe for Rubjerg Kirkedør af Hr. Niels Reff, Præst til
Morne (o: Maarup)3.
I Jelstrup Sogn havde Severin Rodt o. 1525 en Selvejergaard i Hundelev, af hvilken der bl. a. svaredes 3 Skili. Leding.
Gaarden var endnu i Selveje 1584, da Dorte Munksdatter 29.
Juni fik Skøde af Kronen paa dens Rettighed i den med Ret til
at tilforhandle sig Bondeskylden4.
I Hørmested Sogn laa o. 1525 en Selvejergaard, som
1
2
3
4

Børglum
Børglum
Dombog
Kronens

H. Tgb. 8. Juni 1684.
H. Tgb. 8. Juni 1684.
for Nørrejyll., Uldall 4° 259, S. 47.
Skøder.
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Joendt Hellisen bl. a. svarede 2 Skili grot1 af i Ledingspenge.
Den synes ikke at være indløst efter Fejden. I samme Sogn laa
14852 og o. 1525 en jordegen Gaard i Tislum; det var »Tislum
Bundgaard«, der o. 1525 brugtes af Anders Nielsen og bl. a.
ydede 2 Skiil. grot Leding. Den synes ikke at være indløst efter
Fejden og blev 1662 bortskødet fra Kronen.
I Gærum Sogn var Rysholt o. 1525 i Selveje, men den
anføres ikke med Skyld, da »Niels Tijmerman i Alburige haffuer
Konning Christhierns3 Brev paa och giffuer inthet«. Blev antagelig
ikke indløst efter Fejden.
I Aasted Sogn var Søndergaard o. 1525 jordegen og
brugtes af Peder Jensen, der ydede 2 Skili. grot Leding, men
1578 og senere stod Gaarden for 2x/2 Skiil. Leding. Den blev
indløst efter Fejden og ejedes 15684 med dens Afbyggere af en
Storbonde Svend Røds Sønner i Toftegaard i Jetsmark Sogn,
Hvetbo Herred. 1606 ejedes den af Jens Bjørnsen Kaas til
Strandbylund (uægte Søn af Bjørn Kaas til Starup), og med
hans Datter Anne kom den til Borgmester Niels Iversen Ferslev
i Aalborg, hvis Børn ejede den 1650; men ca. 1670 kom den under
Knivholt Gods.
Af de 10 jordegne Brug, der var i Vennebjerg Herred før
Klemensfejden, synes kun 1 Gd. i Gaarestrup i Set. Olaj Sogn,
1 Gr. i Aasted S., 1 Gd. i Nørlev i Skallerup S. og 1 Gd. i
Hundelev i Jelstrup S. — ialt 4 — at have været i Bondeeje
efter Fejden, ved Aar 1600 kun 25, og ved Aar 1675 slet ingen.
I Skær um Sogn var en »Bundgaard«, men denne maa før
Fejden være gaaet ud af Bondeeje, da den ikke anføres i Lenets
Jordebog o. 1525. Kronen bortskødede den 17. Aug. 1669.
Jerslev Herred. Dette Herred bestod af Sognene Vrensted,
Thise, Stenun, Tolstrup, V. Brønderslev, Serreslev,
0. Brønderslev, Jerslev, Hallund, Ørum, Hellevad,
1
2
3
4
5

= lx/2 Sk. dansk.
Jydske Saml. 2 II. 126.
Antagelig Chr. II.
Præsteindberctning.
Gaarden i Gaarestrup og Sondergaard i Aasted.
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Helium, Hundslund og Voer samt Dele af Skæve, Torslev,
Albæk og Horsens, ialt 14 Sogne + nogle Dele af Sogne, og
1553 var her ca. 550 Gaarde og Bol.
I Vrensted Sogn var efter Jordebogen fra o. 1525 en Selvejergaard, der beboedes af Oluf Tordsen og gav bl. a. 3 Skill.
Leding. Gaarden var »B undgå ard« i Vrensted, og den synes
ikke indløst efter Fejden.
I V. Brønderslev Sogn var 1525 en jordegen Gaard —
Jens Nielsen — med Skyld bl. a. 3 Skill. Leding; det var antagelig
»Bundgaard«, der blev indløst efter Fejden og ejedes o. 1650
af Slægten Kjærulf, fra hvilken den kom under Kornumgaard.1
»Kyrnum« (o: Kornumgaard) — Peder Hansen — Skyld
bl. a. 4 Skill. Leding.
»Kyrnum«
Anders Hansen — Skyld bl. a. 4 Skill. Leding.
Kornumgaard eller Øster Kornum stod stedse for 2 fulde
Gaardes Brug. Her nævnes 1470 Anders Bonde som Selvejer2,
og han var utvivlsomt identisk med den Anders Bonde eller
Anders Eg (jysk Jeg), der 1446, 1459 og 1470 var Herredsfoged
i Jerslev Herred3, ligesom ogsaa med Anders Laursen i Øster
Kornum, der nævnes 14944. 1506 nævnes Hans Andersen her5,
og de ovenfor nævnte Selvejere Peder Hansen, der 1520 var
Herredsfoged, og Anders Hansen var utvivlsomt hans Sønner.
Kornumgaard, til hvilken der hørte en Del Afbyggere, som
kaldtes Gaardens Brydebønder, blev indløst efter Fejden og
tilhørte 1540 Herredsfoged Anders Jensen Kjærulf, der vist var
gift med Hans Andersens Datter, og indtil ca. 1640 tilhørte
Godset, der efterhaanden ved Arvedeling kom paa mange
Hænder, Slægten Kjærulf, derefter Slægten Galskyt (den uade
lige), og den blev efterhaanden Centrum i et Godskompleks med
92 Tdr. Htk. hoverigørende Fæstegods. Kronens Ret i Gaarden
1
2
3
4
5

Jerslev H. Tgb. 21. Decbr. 1665.
Nyt hist. Tidsskr. V. 241, jfr. Jydske Saml. 4. I. 466ff.
Æ. d. A. III, 14.16.88 og Ny kgl. Saml. 4°, 476.
Jerslev H. Tgb. 7. Juni 1660.
Æ. d. A. III. 88.
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(Herlighedsafgiften) og i de øvrige Selvejergaarde i Sognet —
Bundgaard og nogle af Brydegaardene — blev 1687 af Kronen
solgt til Sekretær Peder Rodsten.
I Serreslev Sogn var der o. 1525 en Gaard i Kalum —
Jens Torstensen — Skyld bl. a. 3 Skili. Leding, og en Gaard i
Hjelmsted — Niels Ydesen — Skyld bl. a. 3 Skili. Leding,
begge jordegne.1 De synes ikke indløst efter Fejden.
I Øster Brønderslev Sogn var o. 1525 to jordegne Gaarde,
den ene — Nis Tyrisen — med Skyld bl. a. 3 Skiil. Leding og
den anden — Mathias Grøndt — med Skyld 2 Skili. grot Leding.
De synes ikke indløst efter Fejden.
I Jerslev Sogn anføres i Jordebogen o. 1525 en Gaard til
hørende Jep Christensen, men den laa i Hallund Sogn, se der
under. Endvidere var der følgende Selvejere:
Peder Suder i Svennum, Skyld bl. a. 2 Skiil. grot Leding,
antagelig »Bundgaard«.
Thomas Madsen i Mellerup, Skyld bl. a. 3 Skili. Leding.
Herman Pedersen i S t er up, Skyld bl. a. 3 Skill. Leding.
Peder Hermansen i Sterup, Skyld bl. a. 3 Skilt Leding.
Lars Nielsen i Klæstrup, Skyld bl. a. 3 Skilt Leding.
Anders Pedersen i Klæstrup, Skyld bl. a. 2 Skilt grot Leding.
Nis Tygesen i Jerslev, Skyld bl. a. 3 Skili. Leding.
Svend (Pedersen) i Tveden, Skyld bl. a. 3 Skilt Leding.
Ingen af disse Ejendomme synes indløst efter Fejden; de
forekommer i hvert Fald ikke som jordegne Gaarde i Præsteindberetningen 1568 eller i Kronens Skøder.
Hallund Sogn. Jep Christensen er i Jordebogen o. 1525
ført under Jerslev Sogn, men hans jordegne Gaard, der bl. a.
stod for 3 Skilt Leding, laa i Hallund Sogn. Han er utvivlsomt
den Jep Christensen, der 1520 nævnes som Selvejer i Ørum Sogn,
paa hvilken Tid Hundlund Kloster ejede hele dette Sogn paa
nær en Kirkegaard og et Ledingsgods2. 1524 mageskiftede Jep
1 I Jordebogen er de fort under V. Brønderslev S. i Stedet for under
Serreslev.
2 Pergaments Vidisse af 1579 i Museet i Hjørring, angaar Indværgning
af Hundslund Klosters Gods 1520.
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Christensen sit Ledingsgods her — formentlig »Bundgaard« —
til Hundslund Kloster og fik i Stedet V. H eb elstrup i Hallund
Sogn1, til hvilken Ledingsafgiften maa være blevet overført.
Han synes at have afhændet V. Hebelstrup før Klemensfejden
til en Storbonde Peder Jensen i Burholt i 0. Brønderslev Sogn,
hvis Arvinger indløste den efter Fejden2. Den blev delt i 2
Gaarde, af hvilke den ene gik ud af Bondeeje ca. 1620, medens
den anden først 1732 blev Fæstegaard (under Burholt).
Hellevad Sogn. Her anføres o. 1525 som jordegne en
Gaard i Allerup — Nis Olufsen — Skyld bl. a. 2 Skiil. Leding.
Den var antagelig »Bundgaard«, og den synes ikke indløst efter
Fejden. Endvidere var her et større jordegent Godskompleks
Røgelhede, der bestod af Røgelhede, Kærsgaard og
Klokkerholm. Peder Nielsen i Røgelhede staar o. 1525 for God
set og der anføres, at han har Kong Christierns Brev3 og giver x/2
Td. Smør for al Tynge foruden Gæsteri; der anføres ikke Ledings
penge, Godset, der i Matriklen 1662 staar for 27 Tdr. Htk., blev
indløst efter Fejden og gik 1606—1608 ud af Bondeeje.
I Helium Sogn var o. 1525 en jordegen Gaard — Lars
Mortensen — med Skyld bl. a. 3 Skiil. Leding; den synes ikke
indløst efter Fejden.
I den Del af Skæve Sogn, der laa i Jerslev Herred, var o.
1525 en jordegen Gaard — Morten Nielsen — formodentlig
»Bundgaard« i Stagsted; den var delt i 2 Bol, og Afgiften var
bl. a. 6 Skili. Leding. Den blev ikke indløst efter Fejden og blev
1579 solgt fra Kronen til Fru Karen Krabbe og Fru Ingeborg
Skeel4.

Af de 23 jordegne Ejendomme, der var i Jerslev Herred før
Klemensfejden, synes kun de to større Besiddelser — Gods1 Æ. d. A. III. 11 og 16.
2 Det kgl. Skøde af 1543 findes tinglyst i Jerslev Herreds Tgb. 10. Marts
og 28. April 1670.
3 Antagelig Chr. II, der 1516 havde givet Befalingsmanden paa Aalborghus Niels Clemmensen Ordre til at bringe Orden i Selvejcrbøndernes Af
gifter.
4 Kronens Skøder 30. Juli 1579.
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komplekser — Kornumgaard og Røgelhede samt Gaardene
Bundgaard i V. Brønderslev Sogn og V. Hebelstrup at
være blevet reddet fra Konfiskation, og af disse gik Røgelhede
ved Aar 1600 ud af Bondeeje.
Resultatet af Undersøgelsen vedrørende disse to Herreder
bliver altsaa, at før Fejden var der af ca. 1050 Brug kun 33 i
Bondeeje og efter Konfiskatiouen kun 8, hvilket vil sige, at
Konfiskationen omfattede 25 Brug eller godt 2 pCt.
For de øvrige 4 vendsysselske Herreder savner vi Materiale
til helt at kunne bedømme, hvor meget jordegent Gods der var
her før Fejden, men vi kan1 tilnærmelsesvis fastslaa, hvor
meget der var kort efter Fejden eller rettere hvor lidt der
var, og det ligger derfor nærmest at antage, at der ogsaa kun
var lidt før Fejden, thi Indløsningsevnen har vel nok været lige
saa stor her som i Vennebjerg og Jerslev Herreder.

Horns Herred bestod af Sognene: Skagen, Raabjerg,
Tværsted, Mosbjerg, Bindslev, Ugerby, Elling, Tolne,
Sindal, Astrup, Bjergby, Mygdal, Ilorne, Asdal, Tornby
og Hirsholmene, ialt 16 med ca. 350 Gaarde og Bol 1553.
Herredet hørte under Aalborghus Len.
Hans Ejlersen Stygge eller Jude til Rugtved fik 1531 ved
Mageskifte med Kronen en Kronens fri Bondegaard kaldet
Høgendi Haffue (o: Høgenhav) i Raabjerg Sogn, hvilken
bl. a. svarede 3 Skiil. Leding2. Aarstallets Rigtighed forudsat
havde her altsaa før Fejden været en jordegen Gaard, der synes
at være kommet til Kronen før Fejden.
I Mosbjerg Sogn og By fandtes 1600 et Bol — Peder Jensen
— der bl. a. stod for 4 Skili. Leding3; det var antagelig ikke ind
løst efter Fejden, det anføres i hvert Fald ikke som Bonde
gods 1568.
I Bindslev Sogn fik Erik Lunge til N. Elkær 16. Juni 1584
1
Lens
2
3

Gennem Kronens Skoder, Præsteindberetninger 1568, Aalborghus
Jordebøger 1562, Tingsvidner m. v.
Jydske Saml. 1. III. 40, efter E. Pontoppidan: Danske Atlas.
Aalborghus Lens Jordebog.
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Skøde af Kronen paa 3 jordegne Gaarde med Ret til at tilfor
handle sig Bondeskylden. Den ene af dem var antagelig Egaas,
og disse Gaarde har altsaa været indløst efter Fejden.
I Tolne Sogn laa i Skaarup By en jordegen Gaard, som var
indløst efter Fejden, og som Fruerne Karen Krabbe og Ingeborg
Skeel 30. Juli 1579 fik Skøde paa Kronens Rettighed i med Ret
til at tilforhandle sig Bondeskylden1. Den havde 1546 faaet
fælles Ejer med Hovedgaarden Skaarupgaard og blev 1636 lagt
ind under denne Gaards Jorder.
Endvidere laa i Tolne 1600 en Gaard — Søren Jensen —
der stod for 4 Skiil. Leding2, hvilken Gaard ikke synes indløst;
det er formodentlig den Gaard, der 1580 og 1585 beboedes af
Herredsfogeden Jens Sørensen, 1595 og 1607 af Herredsfoged
Søren Jensen, 1627 og 1630 af Herredsfoged Søren Jensen og
1635 og 1662 af Herredsfoged Ove Sørensen.
I Sindal Sogn var Togholt jordegen baade før og efter
Fejden; den tilhørte Herredsfogedslægten Fuus, og 21. Maj 1584
fik Erik Lange til Engelsholm Skøde paa Kronens Rettighed i
den med Ret til at tilforhandle sig Bondeskylden3. Halvdelen
af Gaarden samt 2 Søsterlodder i den anden Halvdel blev dog
18. April 1586 af Anders Eskildsen i Egaas i Bindslev Sogn solgt
til Ove Lunge til Odden4, men før 1601 var den Fæstegaard
under Bøgsted.
I Astrup Sogn var Grimeshave i Selveje før Fejden, men
blev ikke indløst. Den stod, da den 3. April 1547 blev afstaaet
fra Kronen til Fru Margrete Krabbe til Bøgsted, for bl. a.
4x/2 Hvid Leding samt l1^ Pd. (=3 Tdr.) Korn »paa setting«,
hvilket vil sige den efter Konfiskationen paalagte Landgilde5.
I Bjergby Sogn i Snevre var en Gaard med Skyld bl. a.
4x/2 Hvid Leding, hvilken Fru Margrete Krabbe til Bøgsted
1 Kronens Skøder.
2 Aalborghus Lens Jordebog.
3 Kronens Skøder.
4 Vends. Aarbøger 1916, S. 255.
5 Erslev og Mollerup: Danske Kancellireg. 3. April 1547, jfr. Kronens
Skøder.
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3. April 1547 afstod til Kronen1. Enten har den været indløst
efter Fejden eller ogsaa var den gaaet ud af Bondeeje før den
Tid. Gaarden stod 1600 for 2 Skili. Leding og beboedes af
Christen Poulsen2.
I Horns Herred kendes der paa Fejdetiden kun 7—8 Ejen
domme paa Bønderhænder eller ca. 2 pCt., og efter Fejden 6,
og de var alle gaaet ud af Bondeeje inden Aar 1600. Det formodede
ringe Antal før Fejden bekræftes ogsaa af, at Herredet ca. 1523
kun staar for Ledingspenge 2 Mk. 4 Skili.3

Børglum Herred bestod af Sognene Fureby, Lyngby,
Børglum, Vejby, Sejlstrup, Rakkeby, Em ,Vraa, Vrejlev,
Hæstrup, Taars, Torslev, Størstedelen af Skæve, Hørby,
Karup, Understed, Volstrup og Albæk, ialt 18 Sogne
med ca. 570 Gaarde og Bol ved Aar 1553. Herredet hørte
under Sejlstrup Len.
4. Juli 1546 fik Christoffer Stygge Rosenkrantz Pantebrev af
Kronen paa Sæbygaard og bl. a. den paasatte Landgilde af 9
forbrudte Bøndergaarde i Understed Sogn4.
5. Juli 1560 fik Otto Rud til Sæbygaard Skøde af Kronen paa
dens Rettighed i en stor Del Gods i Karup, Understed, Hørby og
Torslev Sogne, ialt 34 Gaarde og 13 Gadehuse.5 Det betegnes i
Forlægget til Skødet (Registre o. a. Lande VII. 132 ff.) som frit
Bondegods, men denne Betegnelse gælder vist kun Godset i
Karup Sogn, nemlig 4 Gd. i Skibtved, 1 Gd. i Kis, 2 Gd.
i Rugtved, 2 Gd. i Vrangbæk6 og 2 Gd. i Hogerholt, ialt
11 Gaarde.
Det synes utænkeligt, at der efter Fejden skulde have været
1 Kronens Skøder.
2 Aalborghus Jordebog.
3 Claus Gjordsens Optegn, om Len (Nye Danske Magazin, VI, S. 298ff).
4 Erslev og Mollerup: Danske Kancellireg.
5 Kronens Skøder.
6 Hans Nielsen i Vrangbæk var Selvejer 1532 (Erslev og Mollerup:
Fred. I.s d. Register, S. 442).
Historisk Tidsskrift. 10. B. IV.
7
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47 indløste Ejendomme i disse 4 Sogne, og lige saa usandsynligt
er det, at Otto Rud i Tiden 1560 til 1568 skulde have kunnet
erhverve sig Bondeskylden i alle disse Ejendomme, og i Præsteindberetningen 1568 nævnes ingen jordegne Bønder her.
Den Gaard Rydsholt i Børglum Herred, som Fruerne
Karen Krabbe og Ingeborg Skeel 30. Juli 1579 fik Skøde paa
Kronens Rettighed af med Ret til at tilforhandle sig Bondeskyl
den1, var antagelig Rydsholt i Hørby Sogn, som altsaa maa
have været indløst.
I Jordebogen over Sejlstrup Len 1611—12 anføres følgende
Ejendomme med Ledingspenge. I Lyngby Sogn — 1 Gd. —
Jep Heilesen — 21/2 Skili. Leding; synes ikke indløst efter Fejden.
I Rakkeby Sogn 2 Gd. — Niels Sørensen og Thomas Søren
sen — Skyld hver bl. a. 3 Skili. Leding; synes ikke indløst efter
Fejden. Gaardene var antagelig Lundegaard og Snarup.
I Vraa Sogn ejede Herredsfoged Ove Mørk i Gunderup 1568
1 Bol og 1 Gadehus, antagelig i Borup, hvor Familien Mørk af
Saltumgaard synes at have haft indløst Gods.
I Sønder Vraa var der 6 Gaarde, som hver svarede bl. a.
3 Skiil. Leding, og som ikke var indløst efter Fejden. Her laa
ogsaa da — som nu — en »Bundgaard«, af hvilken der dog ikke
gik Ledingsskat 1611, da den tilhørte Kronen.
IVre j lev Sogn var en Gaard, der stod for Leding 3 Skili., den
laa i Aarup og synes ikke indløst efter Fejden. I Gunderup i
samme Sogn stod Vestergaard for bl. a. 3 Skiil. Leding og
var en uindløst jordegen Gaard, som blev udlagt til Herredsfogedgaard2. Endvidere stod Østergaard eller Bundgaard i
Gunderup for 3 Skili. Leding. Den fik Herredsfoged Anders
Madsen 16. April 1537 kongeligt Brev paa at beholde for sig og
Arvinger til evig Tid for samme Afgift som før Fejden for
Troskab og Tjeneste, som han under Opløbet havde vist den
kongelige Høvedsmand3, og Anders Madsens Efterkommere
1 Kronens Skøder.
2 Den blev o. 1620 lagt fra Sejlstrup Len til Aastrup Len.
3 Erslev og Mollerup: Danske Kancellireg. jfr. Kronens Skøder. Det
kgl. Originalskodc fandtes endnu 1769 paa Gaarden, som da forlængst
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ejede Gaarden indtil ca. 1675, da den kom under Vrejlevkloster.
Af de ca. 570 Gaarde og Bol, der var i Børglum Herred 1553,
synes 33—34 eller ca. 6 pCt. at have været jordegne før Fejden,
og mindst 13—14 maa være blevet indløst, men 1568 var her
kun 2—3, og ved Aar 1600 var Bundgaard i Gunderup den eneste
jordegne Gaard i Herredet.

Hvetbo Herred, der hørte under Aalborghus Len, bestod af
Sognene: Ingstrup, Kjettrup, Hjermeslev, Alstrup,
Saltum, Hune, Jetsmark og 1/2 Aaby samt Øen Gjøl og
et Par Gaarde i Røgel (Brovst S.), ialt S1/2 Sogne med ca. 335
Gaarde og Bol Aar 1553.
I Aalborghus Jordebog 1562 staar følgende Gods for Ledings
penge, ialt 15 Brug. I Saltum Sogn: 1 Gd. i Sønder Saltum
— Hans Mørk — 2 Skiil. grot Leding.
Denne Gaard er Saltumgaard eller Storgaard, der før
Fejden tilhørte Lars Mørk, som døde ca. 1534, og 1543 fik hans
Søn, Herredsfoged Hans Mørk kgl. Indløsningsbrev paa den for
samme Afgift som før Fejden1. Gaarden blev i Bondeeje (Slæg
terne Mørk og Kjærulf m. fl.) indtil 1765, da den blev Fæstegaard under Hovedgaarden Lundergaard — Jetsmark Sogn.
I Nørre Saltum laa en jordegen Gaard — Lars Mørk —
3 Skiil. Leding, det var utvivlsomt »Bundgaard«, der ikke synes
at have været genindløst.
I Østrup var en Selvejergaard, der paa Klemensfejdens Tid
ejedes af Svend Rød i Toftegaard i Jetsmark Sogn, som 1542
(skal vist være 1543) fik kgl. Indløsningsbrev paa den for samme
Afgift som før Fejden2. Gaarden brugtes 1562 af Peder Nielsen
og stod for 3 Skili. Leding, og den blev i Bondeeje til først i
1700erne, da den kom under Børglum Kloster.
var kommet i Adelseje, men hvilken Værdi man tillagde det kongelige Brev,
ses af, at en af Anders Madsens Efterkommere, der som Fæster af en Del
af Gaarden ikke kunde svare sine Afgifter, ikke vilde lade sig udvise, men
besværede sig til Kongen og overleverede ham Originalskødet.
1 Hvetbo H. Tgb. 10. Okt. 1646.
2 Smstds. 24. Jan. 1663.
7
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I Faarup var 3 Gaarde — Niels Andersen, Niels Jørgensen
og Jens Jensen — der hver gav 3 Skill. Leding; de blev vist ikke
indløst efter Fejden.
I Jonstrup var 2 Gaarde — Søren Madsen, Niels Laursen —
med henholdsvis 3 og 2 Skill. Ledingsafgift, hvilke ikke synes
indløst efter Fejden.
Endelig stod Saltum Præstegaard for 2 Skill. grot Leding.
Denne Gaard var maaske uindløst Gods; den blev ødelagt af
Sand, hvorfor Præsten henimod Aar 1600 fik den nuværende
Præstegaard1.
I Kjettrup Sogn (nu Ingstrup) stod 1 Gd. i Hvorup
— Lars Rus — for 3 Skill. Leding og 1 Gd. i Trudslev — Jens
Laursen — ligeledes for 3 Skill. Leding; disse Gaarde synes ikke
at være blevet indløst.
I Hune Sogn stod 1 Gd. — Jens Laursen — for 4 Skill.
Leding; det var utvivlsomt Engesgaard, der nok blev indløst
efter Fejden, og som endnu 1770 var i Bondeeje. Endvidere var
i Hune Sogn Bjørnsgaard — Peder Hansen — med 2 Skill.
grot Leding, men denne Gaard, der henimod Aar 1600 blev
ødelagt af Sandflugt, var allerede før Fejden i Øklosters Eje.
I Jetsmark Sogn stod Bleggrav — Lars Tyrissøn —
for 5 Skill. grot Leding. Det var antagelig Øster Bleggrav,
der ikke synes at have været genindløst.
I samme Sogn stod 1 Gd. — Niels Christensen — for 6 Skill.
Leding. Det var »Bundgaard«, som paa Klemensfejdens Tid
ejedes af Svend Rød i Toftegaard. Den blev indløst og var i
Bondeeje indtil sidst i 1600erne.
Af Hvetbo Herreds ca. 335 Gaarde og Bol Aar 1553 var
14—15 eller ca. 4x/2 pCt. jordegne før Fejden, men efter den
var vist ikke mere end 4—5 Brug i Bondeeje.

Kjær Herred bestod af Aaby Sogn østfor Ryaa, Biersted,
Vadum, Sulsted, Ajstrup, Hammer, Horsens, Sundby,
Hvorup, Vester Hassing, Øster Hassing, Hals og Ulsted
Sogn, ialt
Da Præsteindberetningerne 1553 ikke giver Op1 Præsteindbcretning 1690.
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lysning om Antallet af Gaarde og Bol i Hals og Sundby Sogne,
kan Antallet ikke nøjagtigt opgives, men det kan antagelig
sættes til ca. 450; af disse er i Aalborghus Lens Jordebog 1562
de 44 anført med Ledingsskyld, og her synes Selvejerprocenten
altsaa at have været ca. 10 før Fejden1. En betydelig Del af dette
jordegne Gods blev vist ogsaa indløst efter Fejden, idet det for
en stor Del tilhørte Slægten Kjærulf, hvis ældste kendte Hjem
stavn var Vadum Sogn.
I Præsteindberetningen 1568 skrives, at der var 4 frie Bønder
i Vadum Sogn, nemlig Anders og Peder Kjærulf i Øster Halne,
Simon Jensen i V. Halne og Søren Jensen i Knæpholt, der
ejede tilsammen 5 Gaarde og Bol samt 9 Huse, og endvidere
ejede de tre Brødre Markvard Bertelsen i Brorholt, Simon Ber
telsen i Vadskær og Laurids Bertelsen i Nordkær 1 Bol og 3 Huse
her i Sognet.
Aalborghus Lens Jordebog 1562 anfører følgende Gaarde i
Biersted Sogn med Ledingsskyld: Bjørnkær — Ludvig Pe
dersen — 3 Skili. Leding. Gaarden synes ikke indløst, og den
blev 1578 mageskiftet fra Kronen til Admiral Peder Munk og
blev senere Hovedgaard.
I Nørhalne var en Gaard — Jens Pedersen — som stod for
9 Skili. Leding, den var antagelig Bundgaard, der gennem en
lang Aarrække beboedes af Kjærulfer; endvidere Peder Krabe:
P/2 Skili. Leding, Niels Eriksen: 3 Skili. Leding, Morten An
dersen: P/2 Skili. Leding, Jens Nielsen: 3 Skili. Leding og Lars
Nielsen: P/2 Skiil. Leding. Disse 6 Gaarde synes ikke at have
været indløst efter Fejden, men kom ved Kronens Skøder af
1. Novbr. 1540, 12. Maj 1579 og 15. Marts 1582 til Peder Galt
og Anders Pedersen Galt til Birkelse2 ligesom Nord kær —
Ludvig Bertelsen: P/2Mill. Leding — i samme Sogn.
I Vadum Sogn stod 1 Gd. i Vadum — Jens Andersen —
for P/2 Skili. Leding. Det var antagelig Bjørum, som Anders
1 I Claus Gjordsens Optegnelser om Len ca. 1523 staar Kjær H. for
Ledingspenge 8 Mk. 7 P., et forholdsvis betydeligt Belob (Nye Danske
Magazin VI. S. 298).
2 Kronens Skoder.
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Kjærulf 30. Novbr. 1560 tilskiftede sig fra Kronen, og som
Anders Pedersen Galt til Birkelse 11. Maj 1579, jfr. 15. Marts
1582 tilforhandlede sig Kronens Rettighed i med Tilladelse til
at tilforhandle sig Bondeskylden1. Synes ikke indløst efter
Fejden.
I Øster Halne stod 1 Gd. — Jens Kjærulf — for Leding
2 Skili. 3 P., antagelig Rævsgaard, som Ejler Holck til
S. Elkær 15. Juni 1665 fik Skøde paa Kronens Rettighed i, og
som maa have været indløst efter Fejden. Her laa endvidere
1 Gd. — Anders Kjærulf — Ledingsafgift 4x/2 Skili. Den ejedes
endnu 1717 af Slægten Kjærulf. Endvidere 1 Gd. — Jens An
dersen (Kjærulf) — Leding 7 Skili. 2 P.; det var Fogedgaard, som endnu 1717 tilhørte Slægten Kjærulf. 1 Sted —
Anders Kjærulf — Leding 1 Skiil. grot, og 1 Gd. — Niels Ber
telsen — Leding 3 Skiil. 5 P. Dette Gods var indløst efter
Fejden, ligesom 1 Gd. — Søren Jensen — Leding 2 Skili. grot, og
2 Steder — Mikkel Simonsen og Søren Laursen — med Leding
henholdsvis lx/2 Skili. og 1 Skili. grot, antagelig Knæpholt
med Afbyggere.
I Vester Halne stod Jep Nielsen for Leding 5 Alb. 1 P.
og Niels Jepsen (Ibsen) for 3 Skili. Det var Bundgaard, som
Ejler Holck til S. Elkær 15. Juni 1665 fik Skøde paa Kronens
Rettighed i, og som var indløst af Kjærulferne. Endvidere 1
Gd. — Jens Clemmensen (o: Simmensen?) — Leding 3 Skiil.,
antagelig Vestergaard, der endnu var i Bondeeje 1617, men
1717 under Bjørnkær.
I Ajstrup Sogn stod Anders Kjærulf (V. Holte) for Leding
1 Skili. grot, Hans Bertelsen for lx/2 Skiil. og Knud Nielsen for
P/2 Skili. Anders Kjærulf staar i Præsteindberetningen 1568
som Ejer af 1 Gd. og 3 Gadeh., hvilket antagelig var dette
Gods og vel det samme som de 3 Bol, der 1599 var i Bondeeje2.
Det var genindløst Gods. I Tylstrup stod Simon Andersen
for Leding 5 Skili. 3 P. (Vestergaard?) Chr. Tøgersen 5 Skiil.
(Østergd.?) og Anders Nielsen 3 Skili. grot (Søndergd.?), og i
1 Kronens Skøder.
2 Vendelbo Stifts Jordcbog.
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Holt stod Jens Thomsen for Leding 2 Skiil. 3 P. (Øster Holt?).
Disse 4 Gaarde var næppe blevet indløst; de 3 Tylstrupgaarde
købte Admiral Peder Munk 13. Juli 1593.
I Sulsted Sogn stod Lars Ibsen for lx/2 Skili. Leding; vist
ikke indløst.
I Hvorup Sogn stod Niels Andersen for 3 Skiil. Leding og
Jens Laursen for 3 Skili.; det var formentlig »Bundgaard«
der var delt i to Gaarde, men næppe indløst.
I Horsens Sogn stod Jep Bunde for 3 Skiil. Leding, det
var »Bundgaard«, som Admiral Peder Munk 13. Juli 1593 fik
Skøde paa af Kronen, og som ikke synes indløst efter Fejden.
I Vester Hassing S. stod Poul Staldsvend for 5 Skili. grot
i Leding, Lars Madsen for 5 Skili. grot og Lars Mortensen »af
Rollings Jord« for 2 Skili. I Præsteindberetning 1568 anføres
i Sognet 1 fri Bondegaard med 1 Gadehus, som giver 9 Skiil.
Leding til Aalborghus, og som altsaa var indløst efter Fejden.
Halvgaarden Kolding var endnu i Bondeeje 1664.
I Gandrup anføres følgende 4 Steder med Ledingsafgift:
Mads Jensen 3 Skiil. grot, Anders Mikkelsen 3 Skili., Jens Markvorsen 10 Alb., Mads Madsen 3 Skili.; dette Gods synes ikke at
have været genkøbt efter Fejden.
Øster Hassing Sogn. I Øster Hassing By stod Jesper
Mikkelsen for 3 Skili. Leding og Jep Poulsen for 2 Skiil. Den
ene af disse Gaarde har vist været indløst, thi 1560 mageskiftede
Anders Kjærulf i Vadum en jordegen Gaard i 0. Hassing By til
Kronen1. I samme Sogn stod Aslund (o: 0. Aslund) — Rasmus
Jensen — for 3 Skiil. Leding. Gaarden, der før Fejden tilhørte
Kjærulferne, blev ikke indløst efter Fejden.
I Ulsted Sogn og By var 3 Gaarde med hver 3 Skili. Leding;
Simon Laursen, Lars Jensen og Jens Esbensen. De synes ikke
at have været indløst efter Fejden.

Efter det foran anførte skulde der i de vendsysselske Herreder
have været følgende Selvejerprocent før Fejden:
1 Kronens Skøder 30. Novbr. 1560.
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Horns Herred 2, Vennebjerg H. 2, Børglum FI. 6,
Jerslev H. 4, FI vetbo H. 4x/2 og Kjær H. 10, det giver gennem
snitlig 43/4; efter Fejden synes der kun at have været P/2—2pCt.,
ved Aar 1650 var der i Vennebjerg, Børglum og Jerslev Herreder
kun ialt 8 Selvejere, og ved Aar 1700 var de næsten forsvundet.
Konfiskationens Indflydelse paa Krongodsets Stigning kan for
mentlig i disse 6 Herreder udtrykt i Tal anslaas til 70—80
Ejendomme af ca. 2750 og var altsaa ikke revolutionerende
for Bondestanden.
Naar den jordegne Bondestand saa at sige forsvandt ved
Aar 1700, var Aarsagerne flere; Selvejeren var haardere beskattet
end Fæsterne, og Skattebyrden var stor i de sidste Aartier af
1600erne; dernæst medførte den stærke Arvedeling, hvorved
Bondeskylden kom paa en Mængde forskellige Hænder, at
det for Godsejerne (Herlighedsejerne) blev lettere at faa Indpas
i Selvejergaardene, idet de opkøbte Bondeskylden af de forskel
lige Partsejere, der ofte boede i andre Egne, og endelig maa
nævnes, at man efter 1660 ogsaa kom ind paa at kræve Ægt og
Arbejde af Selvejerbønderne, hvad der sjælden tidligere havde
været ydet til Herlighedsejeren1. Hermed kan jævnføres den
Efterstræbelse, som Selvejerbøndernes gamle Friheder samtidig
blev udsat for paa forskellig Maade i Rytterdistrikterne2. Pro
fessor I. A. Fridericia har i sin interessante Afhandling »Dan
marks Landboforhold i det 17. Aarh.«3 oplyst (Side 511), at der
i Aaret 1651 fandtes ca. 5 pCt. Selvejerbønder i Jylland, færrest
i Nordjylland, hvor Grevefejden havde ryddet dem af Vejen —
den foranstaaende Undersøgelse tyder paa, at Selvejerprocenten
i Vendsyssel før Fejden kun var henimod 5 og at »Bortrydningen«
kun angik ca. 3 pCt. af det samlede Antal Gaarde og Bol. Man
1 Jfr. Vennebjerg H. Tgb. 28. Marts 1664 og Danske Lov 3. XII. 4.
Allerede 1618 blev Lars Wilsen i V. Hebelstrup dog ved Jerslev H. Ting
dømt til at yde Ægt og Arbejde til Herlighedsejeren Chr. Grubbe. (Jerslev H.
Tgb. 10. Marts og 28. April 1670.)
2 Landsarkivar Hans Knudsen i »Jydske Saml.« 4. IV. 319IT.
3 Historisk Tidsskrift 6. R. II. Bd.
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tør ikke tage Hans de Hofmans Udtalelser for mere, end de er:
Lokal Tradition og en lille personlig Erindring, naar han siger:
»Der har fordum i Vendsyssel været mangfoldige Selvejere« —
og tilføjer » de samme bare Sølvkæder ligesom nu Patrontasker,
hvori hængte en stor Kniv. Af disse Kæder har jeg set tvende
paa Landsting«1.
1 Danske Atlas V. 201.

Smaastykker.
1. Danmark og Slavehandelens Ophævelse.
Af

Kay Larsen.

ed en vis Glæde husker de fleste Danske fra deres Skole
lærdom, at Danmark var det første Land, som »ophævede
Slavehandelen«. Helt rigtigt er det ikke, men Forordningen »Om
Negerhandelen« af 16. Marts 1792, der standsede Ind- og Ud
førsel af Slaver fra 1803 at regne, viser dog de Danske som Fore
gangsmænd paa dette Omraade. Som bekendt vedblev Slaveriet
at eksistere i Dansk-Vestindien indtil Emancipationen 1848, og
indtil da kunde man paa dansk Grund i Vestindien og Guinea
sælge og købe Slaver. Det var kun Afskibningen af Slaver, Udog Indførselen, som blev forbudt fra 1803 at regne.
Frankrig havde afskaffet Slaveriet i sine Kolonier 1790, men
maatte genindføre det 1802. England forbød Slaveforsendelserne
1807 (fra 1808), og alle andre Stater kom senere ind paa samme
Bane. Der er altsaa god Grund til at erindre Forordningen af
1792 med nogen Stolthed.
Dertil kan føjes, hvad hidtil ikke har været kendt, eller
rettere, indtil nu er gaaet i Glemmebogen, at Danmark faktisk
har forbudt Slaveeksporten fra sin Hovedkoloni i Indien,
Trankebar, allerede 1745.
Fra Trankebar havde Danskerne udført Slaver i stor Mængde,
særlig til Atschin (Atjeh paa Sumatra). Saaledes sendtes alene
4. Juli 1696 Skibene »Charlotte Amalia« med 1400 »Sjæle« og
»Elefanten« med 560 Sjæle ombord fra Trankebar til Atschin,
og af disse »Sjæle« var mindst de 1800 Slaver. De fleste sendtes

M

SMA AST YRKER

107

ganske vist for fremmed Regning, særlig fra de franske Kolonier
paa den sydlige Del af Koromandelkysten; sikkert er det dog,
at Trankebar var Afskibningssted for talrige Slaver. Endnu
Aaret før Forbudet fremkom, medgav Myndighederne i Tranke
bar (13. Oktober 1744) Instruktion til Kaptajnen og Skibs
assistenten paa Atschin-Fareren »Christianus Sextus« angaaende
Fragt-Slaverne: at de paa Rejsen »saa Witt mulig Conserveres i
goed Stand og undervejs ikke Creperer.«
Da det danske Forbud blev udstedt, var Handelen i Ned
gangen, og betød derfor heller ikke noget større Offer; det var
dog en Reform, et Brud med gammel Daarlighed og fortjener
derfor at erindres. Æren tilkommer for en Del Guvernør Hans
Iver Bonsach1 og hans Efterfølger (og Broder) Hans Ernst
Bonsach2, der ved deres Indberetninger til Asiatisk Kompagni’s
Direktion i København havde forberedt Sagen.
Aktstykket3, Plakaten, forkyndtes under Trommeslagning i
Trankebars Gader d. 20. Juli 1745, og Ordlyden er følgende:
Gouvernementet paa Castellet Dansborg lader hermed til alles
Efterretning bekiendt-giøre.
Som de høj bydende Herrer Directeurer for det Kongel. Octroyerede Danske Asiatiske Compagnie i Kiøbenhavn ere komne
udj Erfaring om, hvor u-retfærdig og syndig dend Omgang
har været, som nu i nogle Aar her paa Stedet har gaaed i Svang
med de fra Landet hid til Forhandling indbragte Slaver, i
det samme for dend største Deel ved nogle (: saa kaldede:)
Slavekræmmere paa een og anden underfundig Maade og ved
u-tilladelige Midler bleven deels locket og forført, deels staalet
fra deres Forældre og Slægtninger og siden her paa Stedet solgt
til Liebhavere; hvorover mange bedrøvede Menniskers Suck og
Graad er kommen over dette Sted.
Da paa det nu saadant hos Christne saa vel som hos Hedninger
høyt forbudne og intollerable Handel og Tilverkgaaende med
uskyldige og friebaarne Mennisker, tvertimod ald Natur og Folcke
Rætt, kand for Fremtiiden blive forebygt og aldeles afskaffet,
haver det Naadig og Høygunstig behaget oven høybemte Voris
høybydende Herrer Principaler udj det med Skibet Tranquebar
1 Guvernør 13. Juli 1741 til 17. Sep. 1744.
2 Guvernør 17. Sep. 1744 til 5. Sep. 1754.
3 Trankebar Rapportbog 1744—45, [Nr. 1283] S. 332—34; Rigsarkivet.
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andbragte Høy Respective General Missive, af en Christelig og
Høyberømmelig Nidkierhed, at forbyde og ophæve denne hidtil
brugte u-christelige Handel med Schlaver. Ligesom vi da hermed
udi Kraft af Høybemte General Missives Formeld forbyder alle
og enhver her paa Stedet enten directe eller indirecte ved sig selv
eller ved Andre, for sig selv eller for Andre, at tilkiøbe sig nogen
Slaver, for samme igien her eller paa andre Steder at seile, under
hvad Navn det have kand, dog skal her med icke være nogen
formeent at til eget Huus-brug og fornødenhed at tilkiøbe sig de
Slaver, som enten af frie Villie og Forsæt sælger sig selv eller af
deres virkelige forældre bliver bragt til Salgs.
Hvorefter alle og Eenhver sig haver vedbørlig at Rette, og
hvo herimod handler, at vendte sig exemplariter derfor at vorde
straffet.
Gastellet Dansborg dend 20. juli 1745.
L. S.
Paa samtlig Gouvernementets1 Vegne
P. P. Kramer2.
1 Guvernementets Medlemmer var da: H. E. Bonsach, P. H. Meyer,
C. Fr. Høyer, J. G. Saetmann og P. P. Kramer.
2 Sekretær, Fiskal og V. Stemme i det sekrete Raad.

Dansk-tysk Arkivudveksling.
AF

AXEL LINVALD
enforeningen med Nordslesvig har medført to Arkivover
enskomster mellem Danmark og Tyskland: af 10. April
1922 og af 15. December 1933. Den ene omhandler Forvalt
ningsakter, den anden historiske Arkivalier1.
Ved Traktaten af 10. April 1922 forpligtede Tyskland sig
til at udlevere Arkivalier og Kort vedrørende det til Danmark
afstaaede Omraade, som havde Betydning for den løbende
Forvaltning af disse Distrikter; til Gengæld lovede Danmark
at afgive tilsvarende Arkivalier, som var nødvendige for Sty
relsen af Sydtønder Kreds, samt Flensborg By og Land. Forsaavidt Akterne angik Forvaltningsdistrikter, Kredse, Kommu
ner etc., som blev gennemskaaret af den ny Grænse, og ikke
kunde adskilles, skulde de blive i den Stat, hvori de befandt
sig den 20. Maj 1920. For Lokalakternes Vedkommende —
praktisk talt drejede det sig om Udskillelsen af Sager vedrø
rende Sydtønder — kom Arbejdet, i Henhold til Undervisnings
ministeriets Skrivelse af 20. Juli 1924, til at paahvile Lands
arkivar Grib s vad og Amtmanden over Tønder Amt Grev
Schack-Schackenborg. For Centralmyndighedernes Ved
kommende drog man Grænsen yderst snævert. Som Danmarks

G

1 Den tyske Kommissær Statsarkivdirektor Walther Stephan har i
Archivalische Zeitschr. 42.—43. Bd. (1934), S. 338 11. givet en Redegørelse
for den dansk-tyske Arkivudveksling: Das deutsch-ddnische Abkommen
iiber den Austausch historischer Archivalien.
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Kommissær lod Rigsarkivar Erslev de forskellige Ministerier
fremsætte deres Ønsker. Da disse udelukkende drejede sig om
Akter vedrørende rent praktiske Spørgsmaal, Bygninger, Forst
væsen o. lign., har der ikke været Tale om Materiale, som kan
faa væsentlig Betydning for Fremtidens historiske Forskning.
Ifølge Sagens Natur kan Udvekslingen af Forvaltningsakter
næppe paa noget Tidspunkt siges at være formelt afsluttet.
Ogsaa jeg har som Kommissær (siden 1934) maattet fremsætte
Ønsker om Udlevering af administrative Akter.
Langt større historisk Betydning maa der tillægges Ud
vekslingen af saakaldte historiske Arkivalier, som blev
fastsat ved Noteveksling af 15. December 1933.
Ifølge denne Overenskomst har Danmark fra Statsarkivet
i Kiel modtaget følgende Arkivfonds:

1. Lokalakterne for de i Aaret 1920 afstaaede nordslesvigske
Omraader.
2. Tyske Kancellis Kopibøger 1730—70 (»Patenten« og »Rescripten«).
3. Slesvigske Ministeriums Arkiv 1851—64. Kopibøgerne skulde
dog forblive i Kiel (medens Journalerne med tilhørende Re
gistre afleveredes) og ligeledes »saadanne Aktgrupper, som
kan være af aktuel Betydning ved Opklaring af retslige
Tvistemaal indenfor de under Tyskland forblevne Omraader«.
4. Visse specielle Dokumenter og Akter ifølge særlig Overens
komst.

Til Gengæld har Tyskland fra Rigsarkivet modtaget en
Række Arkivfonds:
1. Af Gemeinschaftliches Archiv alle Dokumenter og Akter,
som stammer fra Tiden forud for 1460 (dog med visse Und
tagelser ifølge særlig Overenskomst), samt for Tiden efter
1460 en Række specielt angivne »Urkunden« og Akter.
2. De Dele af de gottorpske Hertugers Arkiv, som ikke tidligere
er blevet afleveret til Kiel (ligeledes med visse Undtagelser
ifølge særlig Overenskomst).
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3. Hvad der fandtes i København af den plonske Hertuglinies
Arkiv, af det schaumburgske Grevskab Pinnebergs Arkiv, af
Grevskabet Rantzaus Arkiv, samt af Klostret Reinfelds Arkiv.
4. En stor Mængde holstenske og en Del slesvigske Regnskaber
etc.
5. Visse specielle Dokumenter og Akter ifølge særlig Overens
komst.
Endelig indeholder Overenskomsten Bestemmelser om Delin
gen af de »historiske Arkivalier«, som fandtes i de tidligere lokale
Embedsarkiver i Tønder eller derfra var overført til Landsarki
vet i Aabenraa, samt af »historiske Arkivalier«, som maatte
være kommet til Sydtønder. Princippet var, at Akter, som ved
rørte Sydtønders Distrikt, skulde udleveres til Tyskland, Akter
vedrørende det afstaaede Nordslesvig til Danmark. Forsaavidt
en Deling af samlede Akter var paakrævet og mulig, skulde den
gennemføres, og den nuværende Landegrænse være afgørende.
»Fra Ikrafttrædelsen af denne Overenskomst — erklærer
Traktaten (§ 5) — skal der ikke fra nogen af Siderne gøres yder
ligere Retskrav paa historiske Arkivalier gældende. Paa den
anden Side er man enige om, at Arkiverne, saafremt man senere
skulde finde Arkivalier, som falder indenfor denne Udvekslings
Rammer, skal overlade hinanden saadanne Sager«.

Forhandlingerne om denne Traktat har været overordentlig
langvarige og staaet paa lige siden 1920; i Hovedsagen var de
dog afsluttet omkring 1929.
Fra dansk Side er det Kr. Er slev, der som Rigsarkivar og
Kommissær har Æren og Ansvaret for Forhandlingen og dens
Resultat. Selv om daværende Arkivar, fra 1924 Rigsarkivar,
L. Laursen og Arkivar Dr. phil. William Christensen hele
Perioden igennem har staaet ved hans Side og som Sagkyndige
haft Indflydelse i mangfoldige Enkeltspørgsmaal, er det dog
utvivlsomt Kr. Erslevs Synspunkter, der har været de bestem
mende. I April 1934 blev det overdraget Forfatteren af denne
Redegørelse, Rigsarkivar Axel Linvald som Kommissær at
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iværksætte Udførelsen af de afsluttede Traktater. Paa tysk
Side førtes Forhandlingerne af Chefen for Statsarkivet i Kiel,
Statsarkivdirektør Geh. Arkivraad Dr. Richter og fra 1931 af
hans Efterfølger Statsarkivdirektør Dr. Stephan. I de første
Aar deltog yderligere i Forhandlingen en Række Sagkyndige:
Universitetsprofessor Dr. O. Scheel, Landsbibliotekar Dr.
Pauls og Universitetsprofessor Dr. Otto Brandt. Endvidere
en kort Tid Hr. von Hedemann-Heespen og, i Forhandlin
gens sidste Afsnit, Dr. h. c. Ludwig Andresen.
I Hovedsagen har Forhandlingerne været skriftlige — den
danske Journal over de udvekslede Skrivelser indeholder over
400 Numre — men har dog ogsaa givet Anledning til personlige
Møder. I Oktober 1921 førtes indledende Samtaler mellem Gehejmeraad Richter og Rigsarkivar Erslev, hvorefter Spørgsmaalene i Marts 1922 blev nærmere drøftet i København mellem
de danske og tyske Forhandlere og deres Sagkyndige. Nye For
handlinger fandt Sted i Kiel i April 1923, i København i Marts
1924 og endelig i Kiel i Juli s. A.

Initiativet til Forhandlingerne udgik fra Kr. Erslev. Selv om
Tyskland indrømmede, at Landegrænsens Flytning rejste arkivalske Spørgsmaal, og var rede til at vise Imødekommenhed,
kunde man ikke se bort fra, at Versailles-Traktaten ingensom
helst Bestemmelser indeholdt om Udlevering af Arkivalier. Om
det under disse Omstændigheder vilde have været muligt at
opnaa en tilfredsstillende Udlevering af nordslesvigske Lokal
akter, er derfor et aabent Spørgsmaal. Givet er det, at det danske
Rigsarkiv — Kr. Erslev — benyttede Sagernes Stilling til at
rejse Spørgsmaalet om en Revision af de Afleveringer, der efter
Hertugdømmernes Afstaaelse havde fundet Sted i 1873—76.
Ingen vil heller benægte, at den dengang tilvejebragte Ordning
var lidet rationel, og at det derfor maatte være i begge Parters
Interesse at iværksætte en ny Fordeling.
Medens det tydeligt nok var Kr. Erslevs Tanke uden Hen
syn til Fortiden at optage Spørgsmaalet til fordomsfri Be
handling, søgte man en Tid fra tysk Side at forme Drøftelsen
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som en »Wiederaufnahme der im Jahre 1876 unterbrochenen
Verhandlungen«1. Ganske vist havde den tyske Kommissær i
den Protokol, som var blevet optaget, medens Udleveringen af
Arkivalier fandt Sted, til Afslutning underskrevet en Erklæring
om, at »weitere Anforderungen auf fernere Aktenauslieferungen
von ihm nicht gestellt würden«2. I denne Protokol havde han
— ligesom den danske Kommissær — henvist til sine Instruk
tioner. Da disse indeholdt, at den tyske Regering ikke var til
fredsstillet ved de danske Afleveringer, men uden principielt at
give Afkald paa videregaaende Krav vilde nøjes med det Materi
ale, som var nødvendigt for Hertugdømmernes Forvaltning,
skulde den anførte Protokolerklæring formentlig ikke rumme
noget Præjudiz for den principielle Opfattelse af de tyske Krav.
Fra tysk Side drog man deraf Slutningen, at Forhandlingen
om Udlevering af Arkivalier efter Wienerfreden aldrig var
bleven bragt til endelig Afslutning, og at følgelig — saaledes
maa man forstaa Betragtningen — de Forhandlinger, man nu
efter Genforeningen stod i Begreb med at optage, maatte op
fattes som en Videreførelse af Forhandlingen efter 1864 og
derfor — ogsaa — dreje sig om Opfyldelsen af de Forpligtelser,
Danmark dengang havde paataget sig overfor Tyskland.
Det siger sig selv, at dette Forbehold — om det var blevet
1 Den følgende Redegørelse har kun historisk Interesse, men frem
kommer, fordi allerede den tyske Kommissær, meget kortfattet, men tyde
ligt har fremhævet dette Synspunkt: »... hatte dann schliesslich auch
die deutsche Regierung nach Beendigung der Abgaben im Jahre 1876 es
absichtlich unterlassen, eine für sie rechtsverbindliche Erklärung abzugeben,
welche als Generalquittung über die von Dänemark hinsichtlich der Archiv
auslieferung in dem Wiener Frieden übernommene Verpflichtung aufge
fasst werden konnte«. (Anf. Afh. S. 339). Og yderligere (smstds.): »Von
deutscher Seite wurde im Fortgang der Verhandlungen darauf hingewiesen,
dass eine Generalquittung über die aus dem Wiener Frieden bestehenden
archivalischen Ansprüche entgegen der dänischen Auffassung tatsächlich
nicht erteilt sei, und dass daher, soweit Dänemark seinen Verpflichtungen
nicht nachgekommen sei, auch fernerhin ein deutscher Rechtsanspruch
bestehe«.
2 Protokol 13/10 1872—18/12 1875. (Rigsarkivet, Udenr. Min. Journal A.
Nr. 5343 v).
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
8
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lagt til Grund for Forhandlingerne — maatte give Danmark en
ugunstig Stilling. Imidlertid havde Sagen den særlige Omstæn
dighed, at Forbeholdet ikke var blevet meddelt den danske
Regering eller Kommissær. Først efter at Udleveringen havde
fundet Sted, var det blevet bekendt i Danmark, at den tyske
Regering — paa Grund af dens principielle Opfattelse — vilde
nægte at ratihabere Protokollen1.
Allerede i December 1921 præciserede Erslev det Forhand
lingsgrundlag, som han nærmere udviklede i en Memoire af
7. Marts 1922. I Hovedsagen var den Resultatet af Samtalerne
med Geheimeraad Richter i Oktober 1921 og de senere Drøftel
ser med denne og de øvrige tyske Sagkyndige. I Virkeligheden
havde man derigennem trukket Linierne op, som gaar igen i
den endelige Traktat.
Om arkivalske Synspunkter kunde der ikke blive Tale.
Dertil var de praktiske Interesser for modstridende. Retfærdig
heden byder ogsaa at indrømme, at Sagen gennem Afleverin
gerne efter 1864 var blevet i den Grad forkvaklet, at Proveniensprincippet vanskeligt lod sig gennemføre. Saa meget mere, som
Slesvigs Deling maatte lægge yderligere Hindringer i Vejen. Fra
første Færd stillede man derfor Parternes Forskningsinter
esser i Forgrunden og stræbte mod en Ordning, som — i
højere Grad end den eksisterende — kunde tilfredsstille baade
dansk og tysk historisk Videnskab. Udfra dette Synspunkt
fremsatte Erslev sine Betragtninger.
Sager vedrørende Udenrigspolitikken, erklærede han,
maatte blive i København, ligegyldig i hvilken Regeringsmyn
digheds Arkiv de fandtes, Tyske Kancellis, Regeringskancelliets
1 Rel. f. d. danske Gesandt i Berlin 18/5 1876. Udenr. Min. Journ. A.
Nr. 6073 a. (i Pk.: Akter vedr. Freden i Wien Art. XX. Arkivsagers Af
levering Nr. 5). — I alle danske Akter vedr. Udnævnelsen af Kommis
særen, den tidligere Overpræsident i Flensborg Kammerherre Rosen, var
Arkivafleveringen da ogsaa bleven betragtet som endelig, (se f. Eks. Udenr.
Min.s Forestilling n/fl 1873. Indført i Registratur Nr. 1531). I Modsætning
til, hvad der var Tilfældet med den tyske, var den danske Instruktion
blevet meddelt Modparten. (Skr. f. LTdenr. Min. til den tyske Gesandt
12/6 1873. Registratur Nr. 1551; selve Instruktionen smstds. Nr. 1723).
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i Gliickstadt eller andetsteds. Overfor Udlandet, hævdede han,
kunde man ikke skelne mellem Hertugdømmerne og Kongeriget.
Da næppe nogen udenrigspolitiske Akter var blevet udleveret
Tyskland, medførte Paastanden ingen Forandringer og er ogsaa
bleven godkendt af de tyske Forhandlere.
Større Konsekvenser medførte Erslevs følgende Paastand,
at det for dansk historisk Videnskab var et ufravigeligt Krav,
at danske Arkiver i alle Hovedtræk gav Oplysning om, hvor
ledes Rigets Konger havde regeret Hertugdømmerne.
Danmark kunde derfor ikke gaa med til at udlevere Indberet
ninger fra de kongelige Statholdere, fra Raader og Embedsmænd i Hertugdømmerne, saa lidt som Akterne vedrørende
Kongernes Forhandlinger med deres Medregenter og med Stæn
derne, endsige Tyske Kancellis Forestillinger 1770—1848. Tvært
imod maatte man kræve tilbage Tyske Kancellis Kopibøger
(Patenten og Rescripten) 1730—70, der tidligere var ble
vet afgivet. Trods mange Betænkeligheder gik de tyske For
handlere med til denne Indrømmelse.
Betydningen af Erhvervelsen kan vanskelig overvurderes.
Først og fremmest opnaaede Danmark en værdifuld Kildesam
ling til Hertugdømmernes Historie. Desuden blev et Princip be
kræftet, som har været Grundlaget for nyere dansk Arkivpolitik.
Med Hensyn til Arkivalier af lokalhistorisk Karakter
opstillede Erslev en behændig Formel, prisgav alle holstenske,
krævede de nordslesvigske udleveret og foreslog, at hver af
Parterne skulde beholde, hvad de laa inde med af sydslesvigske
Akter. Holsten, erklærede han, havde til alle Tider været et
tysk Land, som kun over Slesvig var kommet i Forbindelse
med Danmark, og som efter 1864 ikke havde haft Interesse for
dansk historisk Forskning. Ligesaa givet var det, at Akter,
som helt eller overvejende omhandlede de i 1920 afstaaede Di
strikter, burde findes i Danmark. Da den historiske Udvikling
i Sydslesvig i lige Grad interesserer dansk og tysk Forskning,
og ingen af dem derfor kan tænkes at ville vise Resignation,
blev Opretholdelse af status quo den eneste mulige Løsning.
Nogle yderligere Betragtninger modificerede Anvendelsen af
8*
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dette Princip og har tilstræbt at tilvejebringe en mere rationel
Fordeling af Hertugdømmernes Arkivalier. Til Gengæld for Til
bageleveringen af Størsteparten af de Dele af Slesvigske Mi
nisteriums Arkiv 1851—64, som efter Wienerfreden var
blevet afgivet til Preussen, var Erslev villig til at give Afkald
paa de dengang tilbageholdte betydelige Dele af Gottorperarkivet og desuden af Gemeinschaftliches Archiv at ud
levere det holstenske Grevearkiv fra Tiden før 1460 (samt de
særlige gottorpske og holstenske Sager fra Tiden derefter). Ers
lev var sikkert klar over, at Udleveringen af det for Hertug
dømmernes almindelige Historie saa vigtige Gottorperarkiv vilde
betyde et stort Offer for dansk Arkivvæsen og Historieforskning.
Adskillige vil maaske ogsaa tvivle om, at Tabet opvejes ved
Generhvervelsen af Slesvigske Ministeriums mere omfattende,
men næppe saa vigtige Akter. Til Gengæld kunde man næppe
gøre Indvendinger mod, at det Plönske Hertugarkiv skulde
samles i Kiel. Ogsaa ud fra danske Synspunkter var det en
rimelig Ordning, som tillige medførte, at det Glyksborgske
Arkiv — sydslesvigske Lokalakter fraregnet — blev sikret
Danmark.

Det ligger uden for Hensigten med denne kortfattede Rede
gørelse i alle Enkeltheder at give Oplysninger om den prak
tiske Udformning og Gennemførelse af de gensidig udtalte
Synspunkter. Nogle enkelte Hovedtræk skal dog anføres. Som
tidligere omtalt var man enige om, at hver af Parterne skulde
beholde deres slesvigske Arkivalier — Nordslesvigs Lokalakter
og de store Udvekslingsobjekter fraregnet. Fra dansk Side har
man dog gjort en Række Indrømmelser med Hensyn til Sagerne
vedrørende Fehmern, Eidersted og det sydligste Slesvig. I og
for sig har de næppe bragt dansk Historieforskning større Tab,
men dog bevirket, at Overenskomstens Principper er blevet
svækket.
Af Slesvigske Ministeriums Arkiv har Danmark ikke
blot givet Afkald paa Kopibøgerne — som formentlig erstattes
af Koncepterne, der findes henlagt mellem Akterne — men ogsaa
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paa Sagerne, »die für die Klärung strittiger Rechtsfragen inner
halb der bei Deutschland gebliebenen Gebietsteile von aktueller
Bedeutung sein können«. Yderligere har Statsarkivet i Kiel ud
skilt en Række »Akten fremder Provenienz«. Saavidt man kan
skønne, omfatter disse Undtagelser ca. en Femtedel af den Part
af Ministerialarkivet, som efter 1864 er blevet afgivet til Tysk
land. Mod særligt Vederlag — den slesvig-holstenske Lands
forsamlings og Oprørshærens Arkivalier — har Danmark
til Gengæld faaet udleveret Akterne vedrørende Tillisch’ Sty
relse 1849—51, samt Slesvig Bispestols og Superinten
denters Arkivalier 1850—641.
Som ovenfor omtalt, har Danmark ifølge Arkivoverenskom
sten generhvervet Tyske Kancellis Patenten og Rescripten
1730—70. Nævnes bør det dog, at Statsarkivet har tilbageholdt
de dertil hørende Ekstrakt- og Registerbind.

Ved min Tiltrædelse som Rigsarkivar og Udnævnelse til
Kommissær stod det tilbage at udarbejde Afleveringslister, der
var saa fuldstændige og udførlige, at de i Fremtiden kunde give
den afleverende Part tilstrækkelig Kundskab om, hvad der var
afgivet, og skaffe Modtageren fyldestgørende Viden om, hvad
han havde modtaget. Samtidig maatte de være affattet i en
saadan Form, at et Eksemplar af dem kunde benyttes som Kvit
tering. Som Forarbejder forelaa for visse Arkivfonds Vedkom
mende summariske Fortegnelser over Sager, man havde for
pligtet sig til at afgive; med Hensyn til andre havde man nøjedes
med Lister over, hvad de to Parter vilde tilbageholde. Ud
arbejdelsen af de danske og Revisionen af de tyske Afleverings
lister er med megen Omhu blevet udført af mine Medarbejdere
Arkivarerne Dr. phil. Holger Hjelholt og Frøken Johanne
Skovgaard.
1 I denne Forbindelse kan nævnes, at Danmark ifølge særlig Aftale har
tilbageholdt det ældste danske Kongebrev (1214), som hørte hjemme i
Cismar Arkiv, og erhvervet et Kongebrev fra Christopher af Bayern 1443,
som fandtes i Statsarkivet i Hannover, samt endelig — til Gengæld for
en Kirkebog fra Nykirke i Angel — bevaret det vistnok eneste eksisterende
egenhændige Brev fra Kong Frederik I til Hertug Adolph.
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I Juni og Juli 1935 udveksledes Afleveringslisterne, som i
de følgende Maaneder blev gennemgaaet af Parterne. 20. og 21.
April 1936 gennemførtes derefter Udvekslingen mellem Aabenraa
og Kiel — det drejede sig fra dansk Side om Arkivalierne ved
rørende Sydtønder, fra tysk Side om de nordslesvigske Amts
arkiver m. m. I Løbet af den følgende halve Snes Dage gik
Transporterne frem og tilbage mellem København og Kiel, 4
til København, 3 til Kiel, hver Gang en stor Lastautomobil med
Paahængsvogn.
Under 7. Januar 1937 har derefter de to Kommissærer —
Statsarkivdirektør Stephan som tysk og jeg som dansk — under
skrevet en »Protokol«, der bekræfter, at vi i Henhold til Arkiv
overenskomsten »og med Overholdelse og Anerkendelse af de i
denne fastsatte Bestemmelser har foretaget den paagældende
Arkivudveksling«.... »Idet vi saaledes har udført det os paahvi
lende Hverv, udtaler vi — under Henvisning til nævnte Over
enskomst — at der ikke herefter fra nogen af Siderne vil blive
gjort yderligere Fordringer gældende paa Udlevering af histori
ske Arkivalier«.
Endnu staar tilbage at nævne en Række Bestemmelser i
Arkivoverenskomsten, som tilstræber at lette begge Landes Hi
storikere Benyttelsen af Hertugdømmernes Arkivalier. Paa dansk
Side vil man understrege, at danske Forskere — naar det drejer
sig om den rent videnskabelige Benyttelse og saalænge Danmark
ikke kræver Afgifter for denne — skal være fritaget for ethvert
Vederlag for Udforskningen af Sagerne. Begge Parter vil i lige
Grad kunne drage Fordel af det gensidige Tilsagn, at der ved
Forsendelse af Arkivalier skal vises vidtgaaende Imødekommen
hed. Med Hensyn til de videnskabelige Forskninger gælder Aaret
1864 som Grænseaar, indtil hvilket Arkivbestyrelserne selvstæn
dig kan meddele den anden Parts Forskere Tilladelse til Benyt
telsen, saafremt ingen særlige Betænkeligheder foreligger i det
enkelte Tilfælde. Endelig skal Arkiverne i embedsmæssige Øje
med, navnlig til Brug ved Retssager, uden Bekostning stille
Afskrifter af enkelte Dokumenter og Akter til den anden Parts
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Raadighed, eller udlaane de paagældende Aktstykker i Original,
forsaavidt ikke den Stats Interesse, til hvis Arkiv der rettes
Anmodning, berøres deraf. Disse Bestemmelser gælder for Dan
marks Vedkommende baade Rigsarkivet i København og Lands
arkiverne i Aabenraa og Viborg.
Endelig bestemmes det, skal der paa ingen af Siderne fore
tages Kassationer af de nu udvekslede eller tidligere afleverede
Arkivalier, forinden den anden Part er blevet underrettet derom
og har faaet Lejlighed til igen at overtage de af denne afgivne
Sager, som det paatænkes at kassere. — Bestemmelsen skyldes
Kr. Erslev, som gjorde opmærksom paa, at det vilde være urime
ligt, om Danmark afgav Sager, som ifølge preussiske Arkivprin
cipper vilde blive tilintetgjort. Han kunde i den Henseende
henvise til, at Statsarkivet i Slesvig — udfra sit Standpunkt
med gode Grunde — havde kasseret store Dele af Statholder
skabets Arkiv. Var de blevet bevaret i København, kunde de
have givet danske Forskere mange Oplysninger, som de nu maa
savne.
Om Arkivoverenskomsterne og deres Enkeltheder skal der
ikke her fældes nogen Dom. Begge Parter vil sikkert være enige
om, at den nu tilvejebragte Ordning har medført en rimeligere
Fordeling af Arkivalierne, og forsaavidt finde Resultatet relativt
tilfredsstillende. Hver for sig vil de paa den anden Side beklage
Ofrene og — maaske — paa det ene eller andet Punkt være i
Tvivl om, at de har været Gevinsten værd. Danske Historikere
kan som væsentlige Fordele henvise til Erhvervelsen af Tyske
Kancellis Kopibøger og Slesvigske Ministeriums Arkivfonds. Med
særlig Tilfredshed vil de understrege, at nordslesvigsk Lokal
historie for Fremtiden kan studeres udtømmende i danske Ar
kiver. Til Gengæld vil de lige saa afgjort savne Gottorperarkivets mangfoldige Kilder til Oplysning om Huset Gottorps og
Danmarks indbyrdes Forhold og Modspil. Ser man bort fra
nationale Interesser og anlægger almindelige videnskabelige
Synspunkter, maa man indrømme, at middelalderlige Diplomer
*og gamle Akter fra det 15., 16. og 17. Aarhundrede — der
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overvejende har været Tysklands Part — har større Betyd
ning end de mere omfattende nyere Aktmasser — som for en
stor Del er blevet Danmarks Udbytte. Til syvende og sidst
bør Vurderingen dog afhænge af, i hvilken Grad den tilveje
bragte Nyordning viser sig at fremme den videnskabelige Ud
forskning af de to Hertugdømmers Historie.

Anmeldelser.
Nordisk Kultur. Bd. XVI, XXIX og XXX. 1934—36.

Efter en lidt problematisk Start har Samlingsværket »NordiskKultur«, i høj Grad fæstnet sin Position ved den Række af indholds
rige og lødige Bind, som i de senere Aar er udsendt. Flere af dem
har været viet det økonomiske Liv eller Erhvervslivet i videste
Forstand. Del XVI, Handel og Samfærdsel, redigeret af Johannes
Brøndsted og Adolf Schuck, er et af de Bind, der har mest
almindelig Interesse for Historikere. Hertil slutter sig Del XXIX,
Mønt, og Del XXX, Maal og Vægt, hægge redigerede af Svend
Aakjær. Det sidstnævnte Bind er svulmet op udover Værkets
almindelige Plan, det er fuldt af nyttig, men yderst speciel Be
læring, for den almeninteresserede er der derimod ikke meget at
hente; det er bearbejdet Raamateriale, som foreløbig ikke tillader
mange videregaaende Slutninger om kulturelle Forbindelser og
lign. Til Gengæld er der næppe noget af de andre Bind, som i den
Grad direkte bygger paa upubliceret Kildemateriale, ganske sær
lig gælder det om det danske Hovedafsnit, af Svend Aakjær, der
ogsaa optager Spørgsmaalet om de middelalderlige Jordmaal og
senere Takster (Landgildetakster, Hartkornstakster). For alle
Landbrugshistorikere vil dette Arbejde blive en uundværlig Haandbog. Om Værdierne af de gamle Jordmaal har vel nu Aakjær, efter
aarelange Studier, i Hovedsagen sagt det endelige, som vi andre
maa følge. Om deres historiske Oprindelse vil der naturligvis endnu
kunne føres Diskussion.
En højst forvirrende Uensartethed i Maalene, særlig i Længdemaalene, var raadende indtil de statslige Reguleringers Tid. Den
jydske Alen var betydelig mindre end den sjællandske, den nor
ske og islandske igen langt mindre. Sv. Aakjær mener, at de to
kongerisk-danske Alener, den sjællandske paa 62,7 cm og den
jydske paa 57 cm, allerede havde vundet Hævd i de to Landsdele
inden den ældste Middelalder; det anføres saaledes, at de ældste
Kirkebygninger paa Sjælland skal være bygget med den Sjælland-
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ske Fod (der svarer til den rhinlandske) som Maalenhed og at den
ogsaa er Grundenheden i Landmaalingen ved Bolskiftet. I et af de
fynske Folkevandringstids Mosefund er da ogsaa fundet en Maalepind med en Inddeling, som svarer hertil, ja helt fra den ældre
Bronzealders Egekistefund kendes en Hasselkæp med samme Maal
(jfr. en Afhandling i samme Bind af V. Hermansen om Maaleog Vejeredskaber i danske Museer).
Slet saa enkelt, som Forf. mener, er Forholdet dog ikke. I
Vikingetidsanlægget Trelleborg ved Slagelse fra o. 950—1000 finder
vi en anden Maaleenhed paa omtr. 29,5 cm. Det er den romerske
Fod, som ejendommelig nok ogsaa har haft Gyldighed i Ditmar
sken lige indtil nyere Tid, og som vi finder igen i den svenske
Rydaholmsalen, hvis Længde er omtr. 2 romerske Fod (59,4 cm).
Heraf at slutte, at Fæstningsbyggerne paa Trelleborg er fremmede
Erobrere, f. Eks. Svenskere, vilde dog være forhastet. Thi den
samme Maaleenhed finder vi ved den ældste Ringsted Kirke fra
o. 1100, hvis Skib ligesom Trelleborg-Husene er 100 romerske Fod
langt. Den nuværende Teglstenskirke i Ringsted er derimod, som
paavist af Vilh. Wanscher, bygget i græske Fod paa 33 cm, altsaa
en betydelig større Enhed end de senere i Danmark anvendte.
Og denne samme Enhed, eller rettere Halvdelen deraf, finder vi
paa en Maalestok af Eg, som nylig er fundet ved Udgravningen af
Kimbrer-Fæstningen i Borremose, Himmerland, fra Tiden før
Kr. F. Ældre dansk Metrologi synes saaledes foreløbig at have
vanskelig ved at komme udover Stadiet: ordnet Kaos. I Virke
ligheden lader det sig ikke godtgøre, hvor gamle de danske Pro
vins-Alener er, og i Særdeleshed maa det være tilladt at betvivle,
at den jydske Alen overhovedet kan føres tilbage i Middelalderen,
endsige til Oldtiden.
Gode Oplysninger om middelalderlige Varepriser findes særlig
i det norske Afsnit af A. S tein n es og i Sv. Aakjærs Tabeller.
At Numismatikken i Norden er en mere udviklet Videnskab
^nd den historiske Metrologi, viser Bindet om »Møn/«. Mønthistorien
er et af de vigtigste Grundlag for den økonomiske Historie, og den
har særlig i Danmark igennem en lang Aarrække været dyrket med
fremragende Dygtighed og stor Energi af Forskere som P. Hauberg, Georg Galster og andre. Haubergs grundlæggende Arbejder
over de middelalderlige Mønter er af Galster blevet fortsat med
større videnskabelig Præcision, og han er vel i Øjeblikket ubestridt
Nordens kyndigste Numismatiker, men desværre er hans Indsats
splittet i Afhandlinger, der er fremkommet de forskelligste Steder.
I Sverige har der siden Hildebrands Tid være en Pause, indtil en
Række yngre Forskere, fremfor alle Bengt Thordeman, i Løbet af
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de sidste Aartier for fuld Kraft har taget fat paa at indhente det
forsømte. En samlet Oversigt som den, der her ydes fra de tre
nordiske Lande af Thordeman, Hans Holst og Galster, har
haardt været savnet; alle tre Afhandlinger er klare og lettilgænge
lige og vidner om en fortrinlig Beherskelse af Stoffet og af Littera
turen, Billederne er gennemgaaende gode, men desværre ikke altid
helt fyldestgørende. Redaktøren burde have bragt noget bedre
Overensstemmelse mellem de enkelte Afsnit. Naar det svenske
Bidrag indledes med en Oversigt over svensk Numismatiks Hi
storie, og det norske har nogle tilsvarende orienterende Bemærk
ninger i Indledningen til det videnskabelige Apparat, virker det
temmelig vilkaarligt, at der intetsomhelst nævnes herom i det
danske Afsnit. Galster giver ogsaa kun en ganske knap Litteratur
fortegnelse, som udelukkende medtager Hovedværker, og han har
ikke en eneste Note, medens særlig det svenske Afsnit er rigt
annoteret.
Bindet om »Handel og Samfærdsel« har 16 Forfattere og 21 for
skellige Bidrag. Foruden almindelige Redegørelser for Handelens
Udvikling og Art findes der særlige Afhandlinger om Baade og an
dre Transportmidler, om Torvevæsen, om Veje. Det danske VejBidrag, af J. T. Lundbye, er temmelig fantastisk og hører ikke
hjemme i en Haandbog af denne Art; det postulerede Stjernesy
stem for Oldtidsvejene overbeviser ikke mange. Opgaven er van
skelig, men dog løst meget rationelt af de to andre Forfattere,
Sverre Steen og Adolf Schiick. Ikke mindst den sidstnævntes
Bidrag er af mangesidig kulturhistorisk Interesse.
De fire middelalderlige Hovedafsnit om Handelen er skrevet
af Aksel E. Christensen, Oscar Albert Johnsen, Tom
Soderberg og Jalmari Jaakkola. Det er klare Oversigter, hvor
moderne økonomisk-historiske Synspunkter er anlagt og gennem
ført, saavidt Kildematerialets Magerhed og Tilfældighed tillader
det. Den danske Forfatter viser derimod i sine Indledningsbe
mærkninger et forbløffende Ukendskab til det arkæologiske Ma
teriale. Set fra et handelshistorisk Synspunkt er den middelalder
lige Arkæologis »usle Fragmenter« (»Relikvier og andre udskaarne
Ting«!) i Virkeligheden fyldigere og mere oplysende end det for
historiske Materiale, og naar det har mindre Betydning, skyldes
det udelukkende, at historiske Kilder af anden og bedre Art nu
er kommet til.
En kort topografisk Skildring fra Skaanemarkederne vilde have
været naturlig, i Betragtning af at de topografiske Forhold ellers,
og med Rette, faar indrømmet saa stor Plads (Vejene). Nu fore
ligger en meget værdifuld arkæologisk Redegørelse for Skanør i
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Otto Rydbeck: Den medeltida borgen i Skanor, Lund 1935
(Skr. utg. av Kungl. humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund,
XX), men den har man af gode Grunde været afskaaret fra at
udnytte. — Her kan paapeges en Inkonsekvens : i de forhistoriske
Afsnit behandles Skaane sammen med Sverige, i de historiske
sammen med Danmark.
At skrive virkelig Handelshistorie paa arkæologisk Materiale
alene, er praktisk talt umuligt, da det kun er de uforgængelige
Varer, som er i Behold, og de er ingenlunde altid de vigtigste. I
sin Indledning til det forhistoriske Afsnit viser Johannes Brønd
sted, at han meget vel er klar over, at Billedet kan blive skævt og
vilkaarligt. Og ogsaa andre af Forfatterne viser i Praksis fuld
Forstaaelse derfor. Bjørn Hougen fremhæver Dyrehuder som
den vigtigste norske Exportartikel i Folkevandringstiden, og me
ner, at man paa Østlandet maatte købe Salt vesterfra og betale
med Pelsværk. Det er altsammen noget, som ikke arkæologisk kan
paavises, men dog godt kan være rigtigt. Fund af dobbeltæggede
Stenøkser af sydskandinavisk Type langs den svenske Norrlandskyst (Sune Lindqvist, s. 52) maa betragtes som de tidligste
arkæologiske Vidnesbyrd om Pelsværkshandelen; hvad skulde
Sydskandinaver ellers heroppe i Jættestuetid? Det er ogsaa Pels
værkshandel og Pelsdyrfangst, som bringer skandinaviske Han
delsrejsende og finske Kolonister fra Landene syd for den finske
Vig over til Finland i Bronze- og Jernalder (C. A. Nordman,
S. 72).
Selv om man maa yde de Arkæologer, der har skrevet disse
Oversigter, den Anerkendelse, at de ikke slavisk hænger paa deres
arkæologiske Stof, vilde det dog være af Interesse engang at se
ogsaa de forhistoriske Tiders Handel skildret af en skolet ØkonomiHistoriker. Arup har i sin Danmarkshistorie gjort mærkelig lidt
ud deraf.
Et Problem som Ravets Betydning for Nordens internationale
Handel er vanskeligt at tage Stilling til og trænger til en historisk
Gennemdrøftelse. Utvivlsomt har det været en vigtig Export
artikel, men for mig er det en ligesaa utvivlsom Overdrivelse at
tale om det som den danske Bronzealders »egentlige Rigdomskilde«.
Det er usandsynligt, at den jydske Ravkyst har kunnet bære en
intensiv Indsamling gennem en aarhundredelang Periode. Ialfald
maatte det gennem Fund-Topografi dokumenteres, at de rige
Fund særlig grupperer sig henimod Ravkysten; Kattegats-Jyderne har næppe været Ravsamlere. Og da Østersøravet fra øst
preussiske Egne i Slutningen af Bronzealderen eller den ældre
Jernalder fortrænger Nordsøravet, forstaar vi ikke hvorfor det
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skulde give Anledning til en Opblomstring i Østdanmark, særlig
paa Sjælland (S. 14). Det maa være andre Ting, der har virket her.
Mon der ikke f. Eks. kunde have været Storfiske i de danske Far
vande før det middelalderlige? Hvis Silden følger Strømme af en
bestemt Varmegrad i de dybere Vandlag, kan en gunstig Kon
stellation være indtruffet ogsaa i tidligere Tider. Silden vilde være
en solidere Rigdomskilde end Ravet, og vægtige Aarsager behøves
der til at forklare den centrale Stilling, som Danmark i visse Pe
rioder af Oldtiden har indtaget.
Poul Nørlurtd.
Reynold Junges Møntregnskaber 1534—1540. Udg. ved Georg
G aister af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Hi
storie. Kbh. 1935.

Museumsinspektør Georg Galsters udgave af Reynold Junges
møntregnskaber kan betragtes som et resultat af det længe nærede
ønske indenfor Selskabet’for Udgivelse af Kilder til dansk Historie
om at iværksætte en udgave af danske regnskaber fra middel
alderen, et ønske, der udtaltes allerede i 1924 af dr. Ellen Jør
gensen og professor Erik Arup (Hist. Tidskr. 9. R. II s. 361 og
362). Det nu fremlagte er et afsluttet regnskabsmateriale af speciel
karakter fra de meget afgørende aar under Grevefejden og den
paafølgende konsolidering af samfundet. Til forstaaelse af denne
tid gives her ypperlige bidrag, ikke alene for numismatikken og
den specifikke mønthistorie, men ogsaa for tidens almindelige
finansielle og økonomiske historie.
Reynold Junges regnskaber har ikke været udgivet før, men
hovedbestanddelene af dem (udgavens afdelinger I, II og V:
regnskaber over modtaget sølv og guld, over udmøntningen og
møntudbetalingerne samt møntmærkerne) har allerede været
benyttet af Bolle Villum Luxdorph i 1759—60, der atter har
været kilden for alle senere behandlinger til og med Will. Scharling, mens Galster selv i Festskriftet til Kr. Erslev (1927) gav en
foreløbig behandling af hele det nu fremlagte stof.
Møntmester Junge og hans skæbne, for hvilken der udførligt
og vist nogenlunde udtømmende redegøres i indledningen, er i
sig selv et interessant udtryk for tiden. Han er en ung smede
mester fra Reval, hvor han var møntmesterens hjælper; i 1534
kommer han til den unge hertug Christian og bliver hans og siden
kronens møntmester; i kraft af sin stilling samler han sig rigdom,
paa hæderlig og uhæderlig vis, men hans misligheder opdages,
og den meget grundige undersøgelseskommission nedsættes —
hvoraf bl. a. konkurrenten Jørgen Kock er et virksomt og sag-
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kyndigt medlem; derpaa følger processen med opgørelsen af under
slæbet til over 127 000 mark danske penge og endelig en slags
forlig med kongen, efter hvilken Junge skal betale denne store
sum — og det synes han ogsaa at have været i stand til. Mest
forbavsende er det dog, at Junge efter nogle aars flakken rundt
kunde vende tilbage og i kraft af sin utvivlsomme dygtighed,
sin fortid tiltrods, atter blive Christian III.s møntmester i 1545,
aaret før han døde.
Det skyldes den i vinteren 1540—41 nedsatte undersøgelses
kommission, at disse møntregnskaber er bevaret. Jeg maa her
komme med en lille formel indvending; arkivalsk og kildemæssigt
indeholder udgaven ikke nogen egentlig regnskabssamling, men
en kommissionssags papirer, hvortil regnskaberne hører som
bilag. Den rette titel vilde derfor have været »Undersøgelses
kommissionen imod Møntmester Reynold Junge 1540 med dertil
hørende Møntmesterregnskaber 1534—40«, og procesakterne
(nr. VIII—XIII) burde være sat i spidsen. Denne sammenhæng
synes fuldstændig upaaagtet af udgiveren; til hans undskyldning
kan dog tjene, at sagen i Rigsarkivet er taget ud af sin rette
plads og sammen med et par smaa møntmesterregnskaber opført
i Katalog 108 A: Regnskaber indtil 1559 i en fælles pakke med
titelen »Møntmester-Regnskaber 1533—1546«; efter proveniensprincippet hører den hjemme i Danske Kancellis egentlige arkiv
— under »Diverse«.
Dette er kun en lille formel indvending; men ved at gøre det
til en udgave af en kommissionssags papirer kunde udgiveren
have faaet en undskyldning for ikke at have udvidet opgaven til
at omfatte alle bevarede møntmesterregnskaber fra første halvdel
af det 16. aarh. Disse findes nu i spredte og tilfældige udgaver af
forskellig karakter: Dines Blichers og Jørgen Kocks udmønt
ninger i Malmø henholdsvis 1513—18 og 1518—23 (udg. i Suhms
Nye Samlinger II (1793)), Jørgen Degeners i Flensborg 1544—46
(udg. af Vilh. Marstrand i Numismatisk Forenings Medlemsblad
1930) samt udmøntningerne af kirkesølv 1532—33 (trykt i Kirkeh.
Saml. VI (1867—68)). Det vilde have været hensigtsmæssigt, om
man saaledes havde vundet enhed og overskuelighed, og det vilde
have været kærkomment for alle historikere, om det kunde have
givet vor store møntkender Georg Galster anledning til at ledsage
den samlede udgave med en fremstilling af de meget indviklede
forhold i møntvæsenet netop i denne periode. Den økonomiske
udvikling kan meget vanskelig skrives, før pengehistorien er i
orden, og der trænges til en mere udførlig og alsidig afløser af
Scharlings for sin tid saa ypperlige Pengenes synkende Værdi
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(1869) end de tilløb, Arup har givet i sin Danmarks Historie og
den kortfattede oversigt, Galster nu selv har meddelt i Nordisk
Kultur XXIX: Mønt (1936); Scharling er stadig hovedværket.
Foruden møntmesterens samtlige bevarede regnskaber inde
holder udgaven kommissionens revisionsantegnelser og mønt
mesterens svar herpaa (nr. VIII—IX), endvidere kommissionens
fortegnelse over møntmesterens kvitteringer for udbetalt mønt
(se nedenfor) og dens opgørelse af underslæbets størrelse i saavel
foreløbig som i endelig form (nr. X; af Galster unøjagtigt kaldt
»Ekstrakt af Regnskabet«; bedre havde det været, om han i
stedet havde hentet sin overskrift fra den foreløbige opgørelse —
ligeledes unøjagtigt — kaldt »Concept« (note 206): »Die gebrekenn
jnn des muntzmeisters rechenschafft«). Denne opgørelse synes
Junge efter nogen diskussion at have godkendt (sml. note 206).
Derefter følger i udgaven en »Forskrift for Forhør« (nr. XI), der
vedrører nogle tvivlspunkter, der skulde afgøres før — og følgelig
ogsaa hører hjemme før — den endelige opgørelse; derimod er
hverken møntmesterens svar eller andre lignende forhørsforskrifter
bevaret. Endelig meddeles Junges bekendelse om sine penge
anbringelser (nr. XII) (ogsaa i to redaktioner) og hans »Quittanz«,
dvs. hans egen underskrevne kvittering for venlig regnskabs
afslutning og forlig med kongen (nr. XIII). — Selve møntregn
skaberne indeholder foruden de af Luxdorph benyttede et specielt
regnskab over modtaget sølv og klippinge med udmøntning til
toskillinger fra 1540 (nr. III), et guldregnskab med udmøntning
til rhinske gylden (nr. IV), samt regnskabsbog over udbetalinger
af mønt (nr. VI; efter antegnelserne kaldet »Quittansbogen«);
dertil slutter sig en fortegnelse over de af møntmesteren modtagne
kvitteringer »Regiisther up allen quittandze, szoo yn des munthemeisters laadhe gefwnden wert. — 1541« (nr. VII, kaldet »Quittansregister«). Denne sidste fortegnelse er i virkeligheden udarbejdet
af kommissionen, men erstatter de nu forsvundne originaler, der
fandtes i den ligeledes beslaglagte »budel mijt der qwijtancien«
(Svar paa Antegnelse nr. 36, s. 167); derimod er der bevaret en
seddel med møntmesterens egen — eller rettere hans skrivers —
opgørelse af kvitteringernes beløb, forskellig fra kommissionens
(se note 186).

*

*

*

Enhver udgave maa bedømmes ud fra to synspunkter: paa
den ene side udgivelsesprincipperne og dernæst paa den
anden side, hvorledes den foreliggende udgave opfylder de valgte
principper. Lad os begynde med det principielle. Igennem aarene^
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har man stillet stadig større krav til udgivelsesteknikken, og ten
densen har tydeligt været den at gengive forlægget saa tro som
muligt; idealet er blevet den fototypiske tekstgengivelse. Det skal
ikke nægtes, at denne nøjagtige udgivelsesform i mange tilfælde
vil være den mest hensigtsmæssige; den kan tværtimod ikke
paaskønnes tilstrækkeligt, hvor den virkelig hører hjemme, ja,
den kan endogsaa være nødvendig, naar det drejer sig om kilder
af økonomisk art, især hvor opstillingen er af betydning (fx. ved
Kong Valdemars Jordebog). Paa den anden side maa det ikke
glemmes, at udgiverens hovedformaal er at omforme kildens
raastof til et redskab for forskeren. Naar planen lægges, skal man
gøre sig klart, hvilke spørgsmaal materialet skal besvare, og ud
fra en samlet vurdering maa det afgøres, hvorledes kravet om en
let tilgængelig form bedst kan forenes med kravet om fuldstændig
hed i tekst og form. Selv den nøjagtigste gengivelse eller facsimile
erstatter dog aldrig originalen.
For kilder af økonomisk art, specielt regnskaber, bliver det
især spørgsmaalet: nøjagtig aftryk eller bearbejdelse? Svaret
maa afgøres i hvert enkelt tilfælde. For regnskaber gør der sig
specielle forhold gældende; de er redegørelse for transaktioner
eller dispositioner, oftest en lang række poster af nøjagtig samme
karakter, hvor kun særlige enkeltheder skiller den enkelte post
ud fra de øvrige (et beløbs størrelse, kontrahentens navn el. lign.).
I ældre tid indførtes hver enkelt post med udførlig redegørelse
for alle omstændigheder ved transaktionen. I nyere tid har især
bankteknikken medført et moderne bogholderi, specielt kolonne
systemet — i Danmark først udviklet under enevælden.
I det konkrete eksempel, de foreliggende møntregnskaber, har
man selv savnet et kolonnesystem. Regnskaberne er ført med stor
omhu, med tydelig haand og uden rettelser; kongen har under
skrevet hver enkelt side, og for at undgaa tilføjelser er hver enkelt
post blevet indrammet og alt ubeskrevet blevet overtegnet med
fine kruseduller, en primitiv erstatning for kolonneteknikken, der
i sig selv udelukker tilføjelser. Det afgørende i regnskaberne er
disposition over udmøntningen, udmøntningernes art samt rede
gørelse for det modtagne møntmetal; vil man udnytte udgaven
for disse spørgsmaal, maa man selv gaa fra post til post og skrive
ud i rubrikker, selv konstruere et kolonnesystem, saa fremskridtet
fra møntskriverens tydelige haand 'til aftrykket ikke er særlig
stort. Alligevel er udgaven ikke en fuldstændig kopi af forlægget,
idet udgiveren har foretaget visse ændringer for at opnaa ens
artethed, tydelighed og overblik. Han har systematiseret anven
delsen af store og smaa bogstaver, gennemført brugen af tegnene
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# og B, ogsaa hvor forlægget har det skrevet med bogstaver
»marck« og »schilling« o. lign. — hvorfor forresten ikke ogsaa
overalt for »penninge«? Og ved at erstatte kildens romertal
med arabiske har han fulgt et af det moderne bogholderis store
praktiske fremskridt. Men hvorfor da ikke gaa et skridt videre
og gøre brug af det vigtigste bogholderifremskridt og »over
sætte« posterne til kolonnesystemet i saa stor udstrækning som
muligt?
Paa et givet tidspunkt har udgiveren selv indset dette og foreslaaet at underkaste de egentlige regnskaber en bearbejdelse og
udgive dem i tabellarisk form; de praktiske vanskeligheder ved
paa alle punkter at gennemføre tabelformen førte imidlertid til,
at »Kildeskriftselskabet« fremfor risikoen ved en — maaske lidt
tvivlsom — ny udgivelsesteknik valgte den traditionelle og sikre
form: den fuldstændige og bogstavtro gengivelse. Selv om anmel
deren gerne vil indrømme, at tabelformen i dette tilfælde støder
paa en række vanskeligheder, der nok kunde give anledning til
betænkeligheder, er det dog hans mening, at forsigtigheden i dette
tilfælde ikke har været nogen dyd. Ved hjælp af en rubrik »An
mærkninger« i forbindelse med en lidt større anvendelse af ud
fyldende noter, lader tabelopstillingen sig paa faa undtagelser
nær let gennemføre — og vel at mærke i en saadan form, at
ingen oplysning gaar tabt, og saaledes, at noterne kommer til
at indeholde al nødvendig kommentar.
Hovedregnskabet B-bogen indeholder 8 underafdelinger (sml.
indl. s. If.); indbetalingsposter findes i de 5 første, der lader sig
opstille i tilsvarende 5 ganske ensartede tabeller, hver indehol
dende følgende 7 rubrikker: Fol. (i det udgivne regnskab), Dato,
Indbetalt af: (Navn), Indbetalingens karakter eller
indbetalerens (administrative) stilling (fx. sølvskat af X-len,
kgl. rentemester), Sum(mens størrelse), summens Art (mønt
sort, art af sølv) samt endelig Anmærkninger1. Udbetalingerne
(fol. 61—66b) lader sig opstille i ganske tilsvarende tabeller;
udmøntningen (fol. 53—59) har udgiveren selv — ganske vist
kun summarisk — opstillet i tabelform i et tillæg (s. 184 f.); det
afsluttende udgifts- og omkostningsregnskab (fol. 69—75) lader
sig opstille i ganske simple grundtabeller og kun fol. 34b—35 b
lader sig meget vanskeligt opstille tabellarisk. De øvrige ind
betalings- og udmøntningsregnskaber (nr. II, III og IV) kunde
let være opstillet i tilsvarende tabeller, selv om første afdeling i
II (fol. 1—6 b) kræver ret rigelig anvendelse af anmærkninger.
1 Opstillingen kræver enten kvartformat eller dobbeltsider, saa nær
værende tidsskrifts format tillader ikke at dokumentere med eksempler.
Historisk Tidsskrift. 10. II. IV

9
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»Quittansbogen« (nr. VI) lader sig ligeledes let opstille i tabeller
af nogenlunde samme type. Hertil slutter sig oplysninger om
kvittering, der staar ved hver enkelt post; det vilde være natur
ligt her at indføre »Quittansregisterets« fortegnelse over de kvit
teringer, der blev forefundet af kommissionen. Dennes øvrige pa
pirer maatte derimod aftrykkes in extenso.
Det vilde være det naturligste — og mest kildetro — at følge
det enkelte regnskabs kronologiske rækkefølge; det vilde da være
muligt i bitabeller at opstille posterne systematisk efter mønt
metallets karakter, møntart, indbetaler, modtager osv.; desuden
kunde benytteren let omsætte posterne til yderligere inddelinger,
som han specielt kunde ønske1.
Imidlertid maa udgaven — og specielt udgiveren — retfær
digvis bedømmes paa grundlag af den valgte udgivelsesform.
Inden for dennes rammer maa den karakteriseres som paalidelig.
I tekstgengivelsen har jeg ved fyldige stikprøver ikke fundet
nogen væsentligere fejl. S. 114 1. 8 f. n. er der oversprunget et »int
erste« mellem »Item« og »entrichtet« og s. 38 1. 5 f. n. findes en
forsyndelse mod den latinske grammatik ved datobetegnelsen
»vor Bartholomeo« i stedet for »-mei«. Udgiveren har ønsket at
gøre forskel paa »ij« og »y«, der ortografisk bruges i flæng, men
som i denne skrivers haandskrift palæografisk kan adskilles (sml.
facsimile Indl. s. XVII, hvor der fx. i lin. 3 findes »y« i første
ord »feyl« og »ij« i tredie ord »sijn«); dette princip findes der dog
en del forsyndelser imod, saaledes »ijn«, hvor der staar »yn« (s. 48
1. 2 f. n. og s. 53 1. 10 f. o.) og »sijnes« for »synes« (s. 124 1. 3 f. n.).
Et par steder findes konsonantfordobling uden angivelse: af n
s. 53 1. 14 i »yn(n)e« og af m s. 55 i den fedttrykte overskrift i
»wedderum(m)e«. Disse pedantiske bemærkninger tjener kun til
at dokumentere den nøjagtige læsning og gengivelse.
Nogen betydning kan det derimod have, at det ikke altid
i udgaven (som ellers ved linieskifte) er blevet markeret, at en
ny post begynder i regnskabet; saadanne undladelser har jeg no
teret s. 57 i 1. 3 f. n. og s. 74 i 1. 9 f. o. Ligeledes er angivelse
af mellemrum i »Quittansregisteret« ikke gennemført overalt,
men mangler saaledes et par steder i Mester Jaspers kvitteringer
s. 137 og mellem de to første og de fire sidste »Summa« s. 146.
Udgiveren har i det store og hele været meget nøjagtig i sin
haandskriftsbeskrivelse og i angivelse af haandskrifternes pagi
nering og sideskifte. Det gælder fortrinsvis de store regnskaber,
1 Disse bitabeller kunde opstilles overordentlig praktisk ved numme
rering af de enkelte poster; sml. den mønstergyldige udgave »Die hansischen
Pfundzollisten des Jahres 1368« ed. Georg Lechner. Lübeck 1935.
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hvor der dog s. 49 mangler en note med den sædvanlige meddelelse
om, hvilke sider der er ubeskrevne og overstregede (her s. 37b).
De mindre stykker er daarligere beskrevet, især nr. III og IV,
hvor desuden kun sideskifte, men hverken paginering eller ube
skrevne sider er angivet. Regnskab VI er som anført arksigneret;
i tekstgengivelsen anføres arksignaturerne ogsaa overalt, hvor
forlægget har dem, men over siden og i noterne regnes derimod
med en imaginær foliering; det er ikke overalt muligt at faa de
to pagineringer til at harmonere. Hvorfor ikke bibeholde ark
signeringen — og supplere den, hvor den mangler? Nr. VII mangler
paginering; udgiveren har anført en foliering over siden, men
det er vanskeligt eller umuligt at faa den til at passe med tekstens
angivelse af sideskifte. Det er i og for sig et spørgsmaal, om
angivelse af forlæggets sidetal er af betydning, men et benyttet
princip bør gennemføres konsekvent.
Udgiveren har gennemarbejdet kildematerialet meget grun
digt og ligeledes udnyttet et stort trykt og utrykt stof i de oplys
ninger, der ledsager udgaven. Noterne er paalidelige, men der er
intet system i anvendelsen af dem. Jeg tager s. 13 som eksempel,
hvor det drejer sig om indbetaling af sølvskat til møntmesteren
fra len og byer. I nogle tilfælde har regnskaberne saavel indbe
talerens navn som embede, i andre kun navnet og i atter andre
kun stedet. Det afgørende er len eller by, ikke indbetalerens navn
i sig selv, men i kraft af hvilken stilling han skal indbetale. For
to adelige giver noterne oplysning om deres len; det oplyses yder
ligere, at borgmesteren i Slangerup muligvis var Villum Jensen?;
men det kan jo ligesaa godt være byens anden borgmester — og
desuden hvad betydning kan vel oplysningen have? Det, man
ønsker at vide, er, hvorfor Knuth Bilde, Magnus Guidenstern og
Glaws Erickszenn »tho Roskildt« betaler. Herom oplyser noterne
intet, saa vi maa gaa omvejen ad registret — eller via Erslev:
Len og Lensmænd. Det er let at finde, at Knud Bille er indehaver
af Gladsaxe len og Mogens Gyldenstjerne af Nørlyng herred. Van
skeligere er det med Claus Erikssøn; han er hverken borgmester
eller raadmand i Roskilde, ja, han betaler overhovedet ikke for
Roskilde by; i virkeligheden er han identisk med Claus Erikssøn
Ravensberg, der betaler i egenskab af Roskildebispens lensmand
paa Harritsborg. Og saaledes maa man ofte — ved sølvskatten
oftest — gaa omvejen over registret; hvem er fx. »Gheert Jenszen
vth Schonen« s. 14; registret har ingen af det navn, men under
Gert staar henvisning til Ulfstand, hvorfra man først ved henvis
ningen til Tillægget faar oplyst, at han betaler som indehaver af
lenet Villands herred.
Ogsaa paa andre punkter maa benytteren selv gøre et stort
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arbejde, skønt det allerede er gjort af udgiveren — det er blot
ikke meddelt. I indl. (s. IV) oplyses, at de i »Quittansregisteret«
»anførte kvitteringer hører hovedsagelig til det foregaaende regn
skab« dvs. »Quittansbogen«; sml. note 179: »Kun nogle faa (kvit
teringer), formentlig fra de sidste aar, er ikke identificerede«. I kvittansregistret findes da ogsaa saa vidt muligt ved hver enkelt post
identification med henvisning; men fra regnskaberne — der hyp
pigst vil være udgangspunktet — findes ingen angivelse af, om
møntmesteren har haft kvittering eller ikke, saa benytteren maa
selv undersøge det post for post. Registret over kvitteringerne
burde helst have været indarbejdet i udbetalingsregnskabernes
enkelte poster — saaledes som man vilde have gjort, hvis de
originale kvitteringer havde været bevaret; sml. de øvrige til
fældige kvitteringer, der er meddelt i noterne. Upraktisk er det
ogsaa, at først aftrykkes kommissionens antegnelser (s. 147 ff.),
dernæst møntmesterens svar (s. 163 ff.) og endelig Galsters for
træffelige — og for historikere uundværlige — kommentar i til
lægget (s. 186 ff.). Benytteren maa arbejde paa tre steder paa
een gang. Hvor ganske anderledes praktisk, om antegnelser og
svar var blevet trykt ved siden af hinanden og kommentaren
givet nederst paa siden i form af noter.
Inspektør Galster har paa et par punkter følt savnet af den
oversigt, tabelformen vilde give, og derfor opstillet et par ta
beller i tillægget, dels den overskuelige redegørelse for udmønt
ningen (s. 184 f.) og dels tabeller, der angiver forbindelsen mel
lem skattebrevene om sølvskat i 1535—36 og møntregnskaberne
(s. 178 ff.). Desværre er de sidste ikke helt fuldstændige. I over
sigten over sølvskat fra sjællandske byer (s. 180) mangler en
post fra Roskilde paa 25 mk., indført i regnskaberne fol. 28b
under den 29. aug. 1536 og en post fra Næstved paa 74 mk. ind
ført 1. marts fol. 15 a. S. 182 har Vordingborg indbetalt 28 mk.
og 10 lod mere end anført (10. maj 36, fol. 18 b), og s. 183 Sorø
kloster 22. aug. yderligere 34 mk. og 4 lod (fol. 28 a)1. Anmærkse
maa ogsaa, at Gert Jensen Ulf stands indbetalinger af 24. juli og
6. nov. 1536 anføres saavel under lenet Villands herred (s. 178)
som Bækkeskov kloster (s. 183); det sidste er galt, eftersom Gert
Ulf stand først fik Bækkeskov kloster i forlening 1537, og efter
som teksten selv angiver herredet som indbetaler.
De numismatiske oplysninger i noter, tillæg, ordliste samt
1 Lakunerne i skatteopbørselen kan sikkert i visse tilfælde udfyldes
ved hjælp af andre kilder, saaledes har Essenbek kloster indbetalt sin
sølvskat paa 500 lod (sml. s. 186) i guld (Da. Kancelliregistranter 1535—50
s. 20, dat. 7. aug. 1536).
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indledning er højst værdifulde for historikeren og tager ofte
direkte sigte paa finanshistorien. I indledningen fremstilles hele
processen meget instruktivt; fremhæves skal især en under
søgelse af bevarede mønter saavel af vægt som af lødighed, der
»har givet det overraskende resultat, at mønterne snarest er
bedre, end de skulde være efter regnskaberne« (indl. s. XXII);
skulde det hænge sammen med afgangen af kobber, men ikke sølv
i sydeskaalene (s. XV)? — Selv om man tager de daarlige vejemidler i betragtning, forbavses man dog over den store forskel
i vægt for de enkelte mønttyper, som den især fremgaar af tabellen
s. XXI; den kan kun i ringe grad skyldes forskelligt slid. Galster
redegør kun for variationerne i gram; mere talende havde det
været, om der tillige havde været en angivelse i procent. Ved kun
faa mønter er afvigelserne under 10 °/0 (ved en guldgylden (nr. 18)
kun 2 °/0 og ved en daler (nr. 20) undtagelsesvis kun 3,3 °/0),
oftest (i 6 tilfælde) ligger variationen mellem 10 og 2O°/o; naar
mange mønter er undersøgte, kan vægten variere over 50 °/0, saaledes i 3 af ialt 15 tilfælde, atter 3 andre mellem 40 og 5O°/o;
i regelen varierer de mindre mønter mest.
Den største variation fandtes ved nr. 16, en 2-skilling fra 1536,
hvor 38 undersøgte eksemplarer varierede fra 1,21 til 2,21 g,
altsaa 83 °/0, mens en samtidig enkeltskilling (nr. 17) varierede
78 °/0 indenfor 25 undersøgte mønter, fra 0,73 til 1,30 g. Ingen
af disse var klippinge. De er blevet saa effektivt indvekslet efter
Grevefejden, at de allerfleste er forsvundet; kun en enkelt type
findes i mere end eet eksemplar, nr. 6, en 2-mark klipping,
der i 3 eksempi. varierer 12 °/0, fra 9,45 til 10,20 g. De store
variationer er af betydning for forstaaelse af betalingsformerne;
i hvor stor udstrækning var en mark en mark og en sk. en
sk.? og i hvor stor udstrækning betalte man efter vægt eller
værdi?
Til slut en randnote til indl.s oplysning (s. XIV) om, at
kobberprisen skulde være steget fra 75 mark i 1535 (s. 78) til
160 mark et par aar senere (s. 81). Denne paastand om en pris
stigning paa over 100 °/0 paa saa kort tid er dog sikkert lidt for
hastet. Den er heller ikke et udtryk for den danske mønts for
ringede værdi, idet priserne ogsaa findes udtrykt i gylden, og
begge steder er 1 gylden = 21/2 mark. Det er sikkert forskellige
kvaliteter, der gør prisforskellen; ser man nøjere efter, findes der
i 1535 (s. 78) endda i samme post indkøb af kobber til 4 forskel
lige priser: 75, 90, 100 og 150 mark.
Regnskaberne er af stor betydning; de tillader os at følge her
tug Christians finansiering af erobringen af Danmark, og de giver
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et smukt materiale til en analyse af skatteadministration, beta
lingsformer og pengehusholdningens udstrækning — der synes
større her end ved de svenske skatteopkrævninger til Elfsborgløsen i 1613—18. Det er overordentlig fortjenstfuldt, at disse regn
skaber er blevet gjort tilgængelige i deres hele sammenhæng, men
fortjenesten havde været endnu større, om det var sket paa en
mere overskuelig og mere praktisk maade.
Aksel E. Christensen.

Hans Jensen: Dansk Jordpolitik 1757—1919. I. Udviklingen af
Statsregulering og Bondebeskyttelse indtil 1810. Skrifter ud
givet af Institutet for Historie og Samfundsøkonomi. III.
(Kbh. 1936).

Om de store Landboreformers Forudsætninger, Karakter og
Virkninger er der i henved 50 Aar kun skrevet forholdsvis lidt,
der fører ud over, hvad allerede Historikeren Edv. Holm og
Nationaløkonomen V. Falbe Hansen fremlagde i »Jubilæums
værkerne« 1888. Lokalhistoriske Fremstillinger, navnlig enkelte
Godshistorier, har ydet værdifulde Bidrag til Forstaaelse af
Reformtiden, men endnu savnes der fyldestgørende Viden om
Landboforholdene under det herskende Godssystem, af hvis
Funktioner Reformværkets praktiske Gennemførelse var i høj
Grad afhængig. Paa dette væsentlige Punkt har den foreliggende
Disputats taget et Forbehold, som maa respekteres, men sam
tidig stærkt beklages. Opgaven er begrænset til at gælde Landbo
lovgivningens Motiver og Tilblivelse, ikke dens Virkninger. Det er
Undersøgelser paa Grundlag af væsentlig det samme Materiale,
som Edv. Holm benyttede, med det Hovedformaal at klarlægge
den historiske Udviklingslinje i dansk Landboret fra 1757—1810.
Forfatteren er af den Opfattelse, at denne Begrænsning af
Opgaven fritager ham fra at supplere Kildematerialet paa de mest
nærliggende Felter. Jeg tænker især paa den store Mængde Op
lysninger vedrørende vigtige Landboproblemer, som de skiftende
Landvæsenskommissioner eller -kollegier indhentede hos Amtmænd og Godsejere, i mindre Udstrækning ogsaa hos Land
inspektører og Præster. At disse Materialesamlinger, der er
betydeligt mere omfattende end Lovforarbejderne, sammen med
Godsarkivernes Indhold er uvurderlige Kilder til Oplysning om
Bondestandens sociale og økonomiske Forhold, vil næppe kunne
bestrides. Men de fleste af de paagældende Oplysninger var jo
fremskaffet for at tjene til Vejledning for Regeringen under
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Reformarbejdet, og heraf følger, at hele dette Materiale ogsaa
bliver af Værdi til Belysning af Landbolovgivningens Tilblivelses
historie. Dr. Hans Jensen indrømmer det, naar han S. 70—72 i
det mindste beskæftiger sig med Ekstrakter af Amtmænds og
Godsejeres Erklæringer vedrørende Hoveri, Tiende, Arvefæste og
Fællesskabets Ophævelse (i Henh. t. Girk. af 30/4 1768). Men sjæl
dent strækker Forf. sig saa vidt. Hverken Hoverireglementer fra
Perioden 1769—73 eller Hoveriforeninger og -efterretninger fra
1790erne er udnyttede. Om de sidste bemærkes i en Note S. 204,
at dette Materiale »maaske nogenlunde fyldestgørende« kunde
besvare Spørgsmaalet om Hoveriet før og efter dets Bestem
melse, men en Undersøgelse er ikke paa noget Punkt forsøgt
(jfr. Noten S. 98). Det maa nødvendigvis hævne sig. Naar den
ene Fremgangsmaade i Hoverispørgsmaalet blev opgivet til Fordel
for den anden, som det skete i 1771, 1773 og flere Gange i 1790erne,
da maa Regeringens Bevæggrunde efterforskes og bedømmes ud
fra det samme Materiale, som har været bestemmende for dens
Beslutninger. Det er ikke afgørende, om de indhentede Efterret
ninger var mangelfulde og indeholdt unøjagtig Statistik (jfr. S. 68)
— mislige Angivelser kan være særdeles vejledende for en reform
venlig Regering! Forskerens Udeladelsessynder paa dette Punkt
betyder, at han ser bort fra det meste af det Materiale, der kunde
afgive Grundlag for en sikker Vurdering af Motivernes Beret
tigelse.
Mere tilfredsstillende er Udnyttelsen af de Kilder, der direkte
vedrører Lovenes Tilblivelse. Et udførligt, beskyttelsesvenligt
Lovudkast fra 1768—69 burde dog være sammenholdt med »de
Stampeske Landbolove« af 1769, og en Række Forarbejder til
Dele af Forordningen om Fællesskabets Ophævelse af 23/4 1781
synes ligeledes upaaagtede, skønt de er af betydelig socialpolitisk
Interesse. Reventlows Hoveribetænkning gennemgaas udførligt
S. 185—90, men der savnes Oplysninger om hans Forbindelse
med fremtrædende Godsejere, Landinspektører m. fl. i forskellige
Egne af Landet; flere af disse fremkom med Anmærkninger, ja
nye Hoveriforslag, som næppe var uden Indflydelse paa Revent
lows og Rentekammerets Holdning1. Det synes ukorrekt at tale
om »de Golbjørnsenske Forordninger« af 8. Juni 1787, da den
1 Det skal indrømmes, at disse Betænkninger ligesom adskilligt andet
Kildemateriale forefindes mærkeligt spredt, men man tør dog forudsætte
Forfatterens Kendskab til samtlige Dokumentpakker, der vedrører Hoveriet
(Rigsarkivets Vejledende Arkivregistraturer II, 203 f., 215 f.). Værdifulde
til Belysning af Hoverikommissionernes Virksomhed er en Dagbog og et
betydeligt Antal Breve i Løvenborg Godsarkiv (Sjæll. Landsarkiv).
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mindre Forordning af denne Dato dog er andres, bl. a. V. A.
Hansens Værk. Af forekommende Urigtigheder kan nævnes en
uheldig Ombytning S. 149 Linje 15—16 f. o.: Reventlow foreslog
naturligvis Udskrivning efter Folkemængde, ikke efter Hartkorn
(det hidtidige Grundlag). Til hvert af de S. 208 omtalte to Pligt
huse skulde der efter Frd. af 25/3 1791 lægges 6 Tdr. Ld. Middel
jord (ikke 3); Landbokommissionen foreslog kun eet Hus med
3 å 4 Tdr. Ld., men Regeringen foretog paa dette Punkt en meget
bemærkelsesværdig Ændring. — Forf. har ikke megen Tilbøjelig
hed for Talangivelser; der kunde dog selv fra trykte Kilder hentes
adskilligt til Belysning af Hoveriets Omfang (Kernepunktet i
hele Hoverisagen!), Ejendoms- og Folketal. Karakteristisk for
hans Indstilling er følgende Bemærkning ang. et af de væsent
ligste Befolkningsproblemer: ». . . vi ser alene af Lovgivningen,
at der fra tidligere Tid fandtes mange Husmænd« (S. 207). Over
hovedet gør Forf. meget lidt ud af Befolkningspolitikken, der dog
har uløselig Tilknytning til hele Reformværket.
I en orienterende Indledning tager Dr. Hans Jensen Stilling
til ældre historiske Opfattelser af Reformlovgivningen og præ
ciserer sin egen Problemstilling. Han finder »Jubilæumslittera
turen« o. 1888 for stærkt præget af den frembrydende danske
Liberalisme, hvorfor den især fæstnede sig ved Ideerne om per
sonlig og økonomisk Frihed og viste forholdsvis ringe social
politisk Interesse. Nutiden, der har set Statsmagtens stærke Ind
griben i økonomiske og sociale Forhold, har lettere ved at vurdere
Reformernes landboretlige og socialpolitiske Indhold, hævder
Forf. Rigtigt er det, at hverken Holm eller andre særlig indgaaende har behandlet denne Statsregulering til Beskyttelse for
Bønderne og Sikring af deres Adkomst til at dyrke den over
vejende Del af Danmarks Jord. Men med Urette antyder Hans
Jensen S. 3, at Holm kun ret flygtigt og næsten med Uvilje har
mærket sig Beskyttelsessystemet. I »Kampen om Landboreformerne« S. 194—95 pointerer Holm, at Regeringen veg tilbage for
Gennemførelsen af et Frihedsprincip (Sammenlægningsfrihed),
»hvis Gennemførelse vilde have haft den frie Konkurrence og det
frie Spillerum for Kapitalen til Følge«; de fleste Reform venner
var overbevist om, at uden Beskyttelse vilde ogsaa den frie
Bonde ofte være prisgivet Proprietærovergreb. »Hvor meget
Reformvennerne end talte om Friheden, var det kun den person
lige Frihed, ikke nogen konsekvent gennemført økonomisk Fri
hed, hvorpaa de vilde bygge Landvæsenssystemet. De førte tvært
imod Ordet for et tydeligt Beskyttelsessystem.« Holm anfører
udtrykkeligt, at denne Tankegang kom til at præge saavel Fæste-
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lovgivningen som Hoveriordningerne og Jordpolitikken, og fastslaar S. 196, at der ikke kunde være Tvivl om Nødvendigheden
af det Beskyttelsessystem, Regeringen gennemførte. Edv. Holm,
der i klare Ord har tillagt Reformregeringens Beskyttelsespolitik
Æren for, at Danmark fik »en anselig Gaardmandsklasse« (Danmark-Norges Historie 6. Bd. I, S. 341), har i Virkeligheden vist
Vejen. Det nye i Problemstillingen er, at Hans Jensen — ligesom
Fr. Vinding Kruse i »Ejendomsretten« I (1929) — i Bondebeskyt
telsen og dens Redskab, den nye Statsregulering, ser det centrale
og afgørende i Reformlovgivningen.
Ud fra dette Grundsynspunkt ser Forf. i Reformpolitikken i
det 18. Aarhundredes sidste Trediedel en Hovedmodsætning mel
lem en »fysiokratisk«, engelsk paavirket Retning, hvis Løsen er
Frihed, og en mere hjemmegroet dansk Retning, der gennem Lov
givning og Administration vil beskytte Bonden. Forf. belyser
med mange overbevisende Træk denne Modsætning, men han
overvurderer utvivlsomt dens Betydning. Han drager ikke fuldt
Konsekvensen af sin egen værdifulde Iagttagelse: at der i en stor
Gennembrudstid ligger mindre Vægt paa Modsætningen mellem
»Reaktion« og »Fremskridt« end paa »Forskellen og Nuancerne
i de Opfattelser, som mødes i den fulde Forstaaelse af, at der til
trængtes noget nyt til Afløsning af det bestaaende« (S. 243). Ikke
bare Nuancer, men dybe Forskelligheder kløver jo i Virkeligheden
de to nævnte Retninger. Der er en afgørende Forskel paa de
Godsejer-Frihedsmænd, der lurede paa Kontraktfriheden og
Sammenlægningsfriheden som en rigelig Erstatning for eventuelle
Tab ved Stavnsbaandsløsningen, og de Frihedsvenner, der i
Stavnsbaandsløsningen saa en nødvendig, men tilstrækkelig
Beskyttelse for Bønderne. Trak det ud med Frigørelsen, var det
ganske naturligt for de sidste at gaa over til Beskyttelsesvennerne,
hvis overvejende Flertal ogsaa var Tilhængere af Stavnsbaands
løsningen. Det var det, der skete i Struensee-Perioden. Hans
Jensen antager, at den Oeder-Struenseeske Landbopolitik, om
den var blevet fortsat, vilde have bragt Stavnsbaandsløsning og
Kontraktfrihed, men Opgivelse af Bondebeskyttelsen. Det sikre
er, at der gennemførtes en Hoveriordning, der var mere bonde
beskyttende end den tidligere og de senere. Hvorfor? Fordi man
havde Erfaringer for dens Nødvendighed. Havde H. J. indladt sig
paa en Undersøgelse af Hoverireglementerne i Henh. t. Frd. af 6/s
1769, kunde han bedre have erkendt Motiverne til den ny For
ordning, ogsaa Hoveriets Tilknytning til Hartkornet, der betød
en særlig Beskyttelse for de mindre Brug, som ofte havde haft
uforholdsmæssigt tungt Hoveri. Sandsynligvis vilde denne Be-
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skyttelse være blevet opretholdt, saa længe Bonden med Føje
kunde anses for den svagere Part, altsaa en Udvikling som efter
1788. Forfatterens Blik for Nuancer svigter ogsaa, naar han af
Johan Ludvig Reventlows Uvilje mod Livsfæsteloven af 19/3 1790
tager Anledning til næsten triumferende at placere den berømte
Bondevelgører blandt de hensynsløse Tilhængere af Kræfternes
frie Spil, ja endog tæt op ad de 103 jyske Proprietærer og deres
berygtede Klageskrift (S. 175). Det S. 169 f. anførte Brev taber
dog noget af sin Beviskraft, naar man sammenholder det med
et andet Brev, hvori J. L. R. samme Dag i oprevet, ulykkelig og
angrende Sindsstemning henvendte sig til Broderen, Bernstorff,
Schimmelmann og Wendt, bl. a. med Tanken om at opgive
Brahetrolleborg (se Bobé: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds II, 184—89). løvrigt viser ogsaa det af Hans
Jensen citerede Brev, at J. L. R. ansaa kortvarige Fæsteforhold
for uheldige. En anden, mindre iøjnefaldende, men lige saa uret
færdig Placering bliver Nationaløkonomen O. D. Lutken til Del,
naar han i en Fodnote S. 26 kun karakteriseres som den, der
»greb mærkeligt ved Siden af« m. H. t. de vigtigste Landbo
problemer. O. D. Liitkens Skrifter viser, at det ikke mindst var
hans sociale Retfærdighedssans, der afholdt ham fra at blive
ivrig Reformtilhænger; adskillige af hans Tanker foregreb i
Virkeligheden den senere Udvikling, bl. a. Regeringens Husmands
politik efter 1784.
Dr. Hans Jensen ønsker at slaa fast, at det enevældige Regejingssystem gennem sit store Reformværk viste sig stærkt nok
til at ordne Landboforholdene, »ikke længere ud fra et Kompromis
med Godsejerinteresser, men væsentlig i Overensstemmelse med
sine egne Formaal og sine egne Idéer«. Først maa hertil siges, at
det laa i Regeringens egne Idéer at imødekomme visse Godsejer
interesser, bl. a. fordi Godsejerne var Officersstaben i den land
økonomiske Fremskridtshær. Derfor vistes der Langmodighed
m. H. t. Hoveriordninger, derfor blev Husmandshoveriet udskilt
af den almindelige Hoveriforordning (men 5 Dage før Afgørelsen
i 1797 regnede G. D. Reventlow bevisligt med, at ogsaa disse kom
til at nyde Beskyttelse), derfor Dispensationer til Hundreder af
Gaardnedlæggelser og Sammenlægninger efter Godsejernes Ønske,
om end under Regeringskontrol. Desuden led Reventlow Nederlag
paa flere væsentlige Punkter. I Landbokommissionens første Aar
foreslog han saaledes Oprettelse af Soldaterhuse (efter svensk
Mønster), 1 Hus med 4 Tdr. Ld. Tilliggende pr. l^/z Td. Hrtk.
Men hans Godsejerkolleger forsvarede deres Ejendomsret og fældede
Forslaget; tilbage blev kun en Opmuntring til frivillig Soldater-
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husindretning (se Landbokom. Forhandlinger S. 489 ff., 578—83,
586—613, jfr. Frd. af 20/6 1788 § 39). I Stats- og Samfundshensynets
Navn gjorde Reventlow sig her til Talsmand for en Ekspropriation
af Jord, som han selv efter Nederlaget i varme Ord forsvarede
(anf. St. S. 611—13). Havde Reventlows Tanke sejret, var et Par
Procent af Landets dyrkede Jord blevet tvangsudlagt til Hus
mandsbrug. Det karakteristiske Sammenstød er ikke omtalt i
»Dansk Jordpolitik«. Afsnittet om Husmandslovgivningen ud
munder S. 216 i den Betragtning, at »Husmændene fandt man det
trods alt meget mindre nødvendigt at gøre noget for«. Det er
ikke Sagen. Regeringens Jordpolitik overfor Husmændene er
Ære værd, men paa anden Vis formaaede Enevældesystemet ikke
at beskytte Landarbejderstandens Erhvervsinteresser — end
ikke ud fra et Kompromis med Godsejerinteresser.
En betydningsfuld Kendsgerning er det, at en stadig mindre
Procentdel af Bondestanden fik Mulighed for at leve af Ager
dyrkning alene. Man kan ikke nøjes med at fremhæve Princippet
»Bevarelse af Bondejord paa Bondehaand«, som om det virkelig
sikrede Bondebefolkningens Trivsel (jfr. S. 222). Hvad Jordpoli
tikken i egentligste Forstand angaar, stod to Systemer overfor
hinanden. Havde G. C. Oeders Kongstanke sejret, vilde Antallet
af Gaardbrug være blevet betydeligt forøget ved Udstykning af
Hovedgaardsjord og større Bøndergaarde, og Tilgangen til Hus
mands- og Landarbejderklassen var blevet mindsket. I Stedet
sejrede et System, der hvilede paa gammel Godspraksis, og hvor
efter det væsentligste Hensyn var, at enhver Gaardbruger fuldt
ud var i Stand til at ernære en Familie og samtidig svare sine Af
gifter til Stat og Godsejer (Hoveriet var her det springende Punkt).
I det samlede Agrarfremskridts Interesse begunstigede Regeringen
i den store Reformtid en saadan Bevægelse i Retning af færre og
større Gaarde, men paabød af befolkningspolitiske Grunde, at
Huse skulde oprettes i nedlagte Gaardes Sted. Det nye og humane
Træk var, at Husmænd skulde forsynes med nogen Jord. Paa
Sjælland, hvor denne Udvikling var mest udpræget, blev der paa
mange Godser i Aarene 1787—1800 nedlagt 5—10 °/0 af Gaardene,
undertiden mere; ikke faa Gaarde fik desuden borgerlige Beboere.
Mens der her ved Aar 1700 sad henved 60 °/0 af alle Landbo
familier ved Gaard, gjaldt dette o. 1770 kun ca. 40 °/0 og 1801
ikke meget over 30 °/0. Det er et Hovedtræk i Regeringens Jord
politik, at den fastholdt og skærpede Landbrugets »Treklasse
deling«: Hovedgaarde — Bøndergaarde af betydelig Størrelse —
helt smaa Husmandsbrug; de helt jordløse Landbofamilier gik
dog relativt tilbage i Tal.
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Det er paapeget, at Afhandlingens Svagheder i første Række
skyldes Forfatterens snævre Afgrænsning af Kildematerialet, der
næst ogsaa at den een Gang valgte Problemstilling har hemmet
hans Udsyn og Bevægelsesfrihed. Det har været nødvendigt at
fremhæve disse væsentlige Mangler, da de ikke er umiddelbart
iøjnefaldende. Nyt Land kunde her være vundet for Forskningen,
men Forf. nøjes med at udbedre Vejene indenfor det kendte.
Afhandlingens positive Værdi maa navnlig søges i, at de landbo
retlige Problemer fremtræder tydeligere og mere gennemdrøftede
end i nogen tidligere Fremstilling. Her har Forf. virkelig uddybet
ældre Opfattelser. Saavel Lovenes Indhold og Tendens som de
fremtrædende Personligheders Indsats karakteriseres i Regelen
fortrinligt, Udviklingens Hovedlinjer trækkes særdeles klart op
og sammenlignes, om end kun i store Træk, med Forholdene i
det øvrige Europa. En anden Tilknytning ses dog tydeligere.
»Dansk Jordpolitik« I er som Led i Hans Jensens Forfatterskab
en Art Forspil til hans Fremstilling af Enevældens Indsats i dens
sidste Fase (»De danske Stænderforsamlingers Historie« 1830—48).
Et lykkeligt Forspil, fordi det er Enevældens egentlige Stortid,
dens Manddomsgerning, han skildrer. I Landboreformernes Gen
nemførelse ad Bondebeskyttelsens og Statsreguleringens Bane ser
han det mest storslaaede Udtryk for den humant virkende danske
Enevælde i dens Magtfylde, med dens Uafhængighed af snævre
Klasseinteresser og dens Evne til at skabe nationale Traditioner.
Rigtigheden af denne Opfattelse vil blive prøvet, naar Refor
mernes praktiske Gennemførelse og Bondestandens Vilkaar før,
under og efter Reformtiden har været Genstand for langt omhygge
ligere Undersøgelser, end der foreligger i Dag. Man maa ønske,
at Fortsættelsen af dette problemmæssigt saa interessante Arbejde
vil behandle Emnet dansk Jordpolitik paa noget bredere Basis.
Sprog og Stil viser den øvede Skribent. Fremstillingen er
behageligt klar og let læselig; Sætningerne kan blive lidt lange,
men knudrede er de sjælden. Stoffets Tilrettelægning i korte,,
overskuelige Kapitler (Lovgivningsperioder og mellemliggende
»Episoder«) maa synes naturlig efter Forfatterens Synspunkter,
men Sagregisteret yder ikke altid Hjælp, naar man vil samle de
spredte Oplysninger om et enkelt Problem (f. Eks. Fæstes For
brydelse, Tyendeforhold, Ødegaarde). Tilfredsstillende er derimod
den kronologiske Fortegnelse over Anordninger, samt Person
registeret.
Fridlev Skrubbeltrang.

Omkring 150-Aarsdagen for den store Landbokommissions
Nedsættelse udkom De store Landboreformer og Handelsfrihedens
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Tid. Et Mindeskrift 150 Aar (Kbh. 1936). De fire Forfattere —
V. Starcke, N. Bredkjær, Abel Brink og J. L. Bjørner —
giver et populært og særdeles levende Indtryk af, hvad den store
Reformtid betød, og hvad den kan betyde som Forbillede for
Samfundsreformer i vor egen Tid. Materiale fra ældre Historikeres
Værksted er her smedet til Vaaben i Nutidens socialpolitiske
Kamp.
F. S.
Povl Bagge: Studier over D. G. Monrads Statstanker.
(Kbh. 1936).

Dr. Povl Bagge har indledet den haardt tiltrængte monogra
fiske Behandling af de nationalliberale Politikere. Med Rette fore
holdt den historisk interesserede Politiker Dr. Edvard Brandes
atter og atter Faghistorikerne det unaturlige i, at hine mærkelige
Personer ikke blev skildret og sat paa rette Plads i vor Udvikling,
ikke mindst efter at Niels Neergaards Oversigtsværk havde lettet
den videre Specialbehandling. Det er beskæmmende, at vi endnu
ikke har en eneste tilfredsstillende Skildring af hin Politikerkreds,
Mænd som Lehmann, Hall, Monrad, Krieger, G. E. Fenger, saalidt som af Tscherning, Balthazar Christensen, J. A. Hansen eller
David, Bluhme, Algreen-Ussing, Carl Moltke. Hother Plougs gode
Bog om Carl Ploug standsede ved 1848. Til Andræs Biografi er
der dog givet gode Bidrag af Poul Andræ og Flemming Dahl.
Dr. Bagge har brudt Isen ved uforfærdet at tage fat paa
D. G. Monrad, efter mit Skøn den mærkeligste Personlighed i
hele Danmarks nyere Historie, men tillige den, der er vanske
ligst at skildre.
Forfatteren har i Fortalen gjort rede for de modstridende
Domme, som Samtid og Eftertid har fældet om Monrad. Han er
den mindst tilgængelige af alle de nationalliberale Førere, den
til hvis egentlige Væsen vi kender mindst, men den hvortil enhver,
der alvorligt sysler med Tidens Historie, maa føle sig draget.
Hans Fremtoning Livet igennem, fra hans Ungdomsliv, da han
tildrog sig sine Kammeraters undrende Opmærksomhed, til han
i sin Alderdom ved sin kortvarige Fremtræden under den alvor
lige politiske Krise knyttede Forbindelsen med sin Ungdoms
Idealer, aabenbarede en indre Spaltning, som han dulgte bag et
Væsen, der forvirrede. Alt hvad han skrev og talte, synes at af
spejle en Kamp for at skabe Harmoni i et af stærke Lidenskaber
dybt bevæget indre Liv. Han var paa en Gang en stor Idealist
og praktisk opportunistisk Politiker. Han droges til rent viden
skabelig Forskning, men følte ogsaa brændende Kald til offentlig
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Virksomhed. Han var en ydmygt troende Kristen, virksom for den
enkelte som Sjælesørger, for Menigheden som Præst og Biskop,
han havde sin Tanke rettet mod det hinsidige og evige, men
samtidig viste han sig velforfaren i verdslige Kunstgreb, i Be
handling baade af Sager og Mennesker. Han lader sig ikke rubri
cere; uden Livserfaring og Kendskab til baade Menneskesjælens
Dybder og Politikens Irgange lodder man ikke Bunden i D. G.
Monrads Personlighed.
Hvad der hidtil er skrevet om Monrad, er, bortset fra
Frederik Nørgaards folkelige Bog, kun Forstudier. Det eneste
virkelige betydelige er P. Vedels Bidrag i »Tilskueren«, der paa
Grund af Forfatterens særlige Forudsætninger og hans forstaaelsesfulde, men ingenlunde ukritiske Indstilling overfor Monrad, har
blivende Betydning. Det er beklageligt, at P. Vedel forbigik
Monrads Forhold i 1863—64, som han dog igennem sit Sam
arbejde med Monrad havde den allerbedste Lejlighed til at
vurdere; iblandt Vedels efterladte personlige Optegnelser og
Breve findes ingen indgaaende Skildring af Monrads Forhold i
hin Tid.
Ogsaa Dr. Bagge har begrænset sit Arbejde med Monrad til
en Forstudie og selvom Forfatteren udtaler Tanken om at fort
sætte sine Studier om den danske Nationalliberalismes Historie,
er vel ikke dermed givet, at han har bestemt sig til at skrive
Bogen om Monrad.
Der er dog nu ingen ydre Vanskeligheder ved at løse denne
Opgave. De Nationalliberale er gaaet helt over i Historien efter
Verdenskrigen, da de Spørgsmaal, der betingede deres Livsgerning,
er afløst af helt andre. Socialpolitiske, forfatningspolitiske og
økonomiske Problemer 1937 har liden Tilknytning til tilsvarende,
som bevægede Danmark i 1848—1864 eller 1866—1915. Slesvigs
Deling 1920 har bragt det nationale Problem op i et andet Plan;
Kampen om Ejdergrænsen med alle dens Konsekvenser er de
finitivt bragt til Ophør. Men videre er Arkiver, som endnu for
en Snes Aar siden, da Dr. Neergaard omsider afsluttede sit Ar
bejde, var utilgængelige, oplukkede. Statsraadsprotokollerne fra
1863—64 er for de udenrigspolitiske Spørgsmaals Vedkommende
offentliggjorte og alle Statsarkiver fuldt tilgængelige for den
videnskabelige Forskning. Det samme gælder Andræs, Tschernings, Lehmanns, Kriegers og Regenburgs efterladte Papirer saavelsom de mange andre mindre Samlinger, der kan indeholde
Bidrag til Nationalliberalismens Historie. Det vides, at Hall og
Fenger intet væsentligt har efterladt sig. Under sit Studium af
Monrad har Dr. Bagge haft Adgang til Monrads ufuldstændige,
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men ingenlunde uvigtige Efterladenskab, der, væsentlig gennem
Monrads Søn Viggo Monrad, og ved min Forsorg er blevet hen
lagt i Rigsarkivet.
Skønt der saaledes er fri Bane for Udforskningen af hele
Monrads Livsgerning, er det baade forstaaeligt og fuldt for
svarligt, at Dr. Bagge som Emne for sit Begynderarbejde, Dis
putatsen, har begrænset sig til en enkelt Side af Monrads Livs
gerning, og til Monrads Tanker om Staten, det der fra hans tidlige
Ungdom ved Siden af det religiøse var Midtpunktet for baade
hans Tankeliv og Virksomhedstrang. Et andet Spørgsmaal, som
jeg siden skal berøre, er, om det overhovedet er heldigt at dele
en Skildring af Monrad ved et saadant Længdesnit gennem hans
Udvikling.
Den foreliggende Forstudie viser, at Forfatteren har mange
Betingelser for at kunne løse en større Opgave. Materialet er
omhyggeligt indsamlet og gennemarbejdet, tilrettelagt efter en
klar og fast Disposition. Dr. Bagge er tilbageholdende i sin Be
handling af Monrads Personlighed, hvilket er særlig vigtigt i en
partiel Skildring, der ikke tager Hensyn til den hele Monrad.
Forfatterens Paastande og Domme er maadeholdne, hans Slut
ninger som oftest umiddelbart overbevisende. Fremstillingen er
paa en tiltalende Maade præget af kølig Ro, men ganske vist
ogsaa af nogen Tørhed.
Tyngdepunktet i Bogen er en Redegørelse for Monrads Ideer
om Staten under den frie Forfatning, fornemmelig i Perioden
1849—64, hvor Monrads Indflydelse og politiske Udfoldelse var
paa sit Højdepunkt. Det er noget uforstaaeligt, at Forfatteren
S. 56 karakteriserer Monrads Deltagelse i det politiske Liv i
Aarene nærmest efter 1849 som noget foreløbigt og halvt; dette
synes ikke at være foreneligt med hans kraftige og selvbevidste
Hævdelse af sin politiske Førerstilling, særlig paa den første
ordentlige Rigsdag, hvor han ved Siden af Hall spillede en meget
stor Rolle og regerede med »den lolland-falsterske Krumstav«.
Det er rimeligt, at Dr. Bagge i sin Studie har skudt til Side
de specielle Spørgsmaal, der i hin Periode rejstes ved de forviklede
Forhold til Hertugdømmerne, som ikke fik blivende Betydning
for Udviklingen af det konstitutionelle Liv i Danmark. Naar
man overhovedet vil isolere den statspolitiske Side af Monrads
Ideer, er det ogsaa rimeligt, at Monrads Stilling til de nationale
(og skandinaviske) Problemer behandles for sig. Han indtog
paa disse Omraader en ejendommelig Særstilling mellem de
Nationalliberale som Lehmann, Hall og Krieger og Helstatsmænd
som A. S. Ørsted, Stemann og Bluhme.
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I sin Afhandlings Hovedstykke har Dr. Bagge givet meget
interessant og lærerigt, og særlig vigtig forekommer mig Paavisningen af, at Monrads Bestræbelser trods den tilsyneladende
Opportunisme og de taktiske Hensyn, han tager for at gennem
føre det i Øjeblikket opnaaelige, stedse er baaret af »en ledende
Idé«, først og fremmest at sikre og udbygge Forfatningen af 1849
og fastlægge de Hovedlinjer, efter hvilke han vil have den kon
stitutionelle Udvikling i Danmark videreført. Jeg har ikke tid
ligere opfattet, at Frygten for den frie Forfatnings varige Sikker
hed har været saa stærkt fremme hos Monrad, som her er paavist.
Ganske overbevisende dokumenterer Forfatteren ved en
Række Eksempler Monrads stadige Bestræbelser for at udligne
Modsætninger mellem de forskellige Samfundslag og Interesser
og skabe den Ligevægt og Harmoni mellem Forfatningsfaktorerne,
som han ansaa for den eneste Vej, ad hvilken det nyligt ind
førte Folkestyre varigt kunde sikres i Danmark. Lige til sin Død
fortsatte han disse Bestræbelser, og under Estrupiatet ansaa han
Folkestyret mere truet end nogensinde. Jeg har ved Læsningen
af Dr. Bagges Redegørelse maattet tænke paa de Bestræbelser,
som A. S. Ørsted udfoldede efter 1840, fordi han frygtede Hel
statens Sprængning med alle dettes fordærvelige Følger, hvis den
nationale Ligevægt ikke bevaredes.
Dr. Bagge faar klart frem, hvor lidet doktrinær den »national
liberale« Monrad er, hvor lidet dogmatisk-demokratisk. Man ser
den uafbrudte Brydning mellem Monrads liberal-demokratiske
Fremskridtsideer og hans indgroede Respekt for Overlevering og
Autoritet. Under Omtalen af Monrads Hævdelse af Administra
tionens Myndighed overfor den nye lovgivende Forsamling burde
hans stadige og stærke Trang til personlig Myndighedsudfoldelse
være taget med i Betragtning. Monrad krævede vel som kon
stitutionel Teoretiker og politisk Idealist et vidtgaaende Folke
styre indført og respekteret, men dér er næppe Tvivl om, at det
i høj Grad tiltalte ham at regere som Folkestyrets Minister. Ved
Studium i Enkeltheder af hans daglige Administration, som De
partementschef, Biskop og Minister, lod sig med Udbytte udrede,
at en stærkt medvirkende psykologisk Grund til Monrads Hæv
delse af Administrationens Ret var hans Lyst til indenfor de
givne Rammer at være Selvhersker, men Forfatteren har kun i
ringe Grad været opmærksom herpaa.
Paavisningen af Udviklingen i Monrads Stilling til Parla
mentarismen er interessant. Indtil 1864 saa Monrad med Uvilje
baade paa stabile Partidannelser og paa et snævert Samarbejde
imellem et enkelt Rigsdagsparti og Regeringen. Efter de senere
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Erfaringer tænker man med et vist Vemod tilbage paa, hvad
selv meget realistiske Politikere i vort politiske Livs Ungdomstid
kunde attraa. Monrad begyndte med at afvise Tanken om et
parlamentarisk Styre i Danmark; han mente ikke, at Folket var
modent dertil, og det stred imod hans fundamentale Ønske om
et i enhver Situation sagligt og ikke af almindelige politiske Prin
cipper bestemt Samarbejde mellem de forskellige Statsmyndig
heder. Først under Ministeriet Estrup erkendte han, at »den
gamle danske konstitutionelle Praksis« fra 1850erne maatte op
gives og han endte med at ønske Parlamentarismens Indførelse
i Danmark som det eneste Middel til at tilvejebringe den Harmoni
mellem Forfatningsfaktorerne, som han ansaa for en uomgængelig
Betingelse for Bevarelsen af den frie Forfatning i Danmark.
Der kunde nævnes mange andre Enkeltheder, hvor Dr. Bagges
Studie lader os se klarere i Monrads politiske Tankegang. Vigtigst
er vel, at vi langt bedre end hidtil forstaar den Særstilling, Monrad
indtog blandt de nationalliberale Førere og indenfor det danske
Demokrati. Bogen belyser ham som Ener paa de politiske Omraader af hans Livsgerning og faar derved Betydning for en kom
mende samlet Skildring af hele Monrads Personlighed og Indsats.
Ogsaa paa det religiøse Omraade gjorde en tilsvarende Sær
prægethed sig gældende og bidrog i høj Grad til at gøre Monrad
til det store Modsigelsens Tegn.
Forfatteren har da indenfor Bogens Begrænsning ydet noget
værdifuldt og positivt ved sin Redegørelse for de forskellige Sider
af Monrads politiske Tankegang.
Jeg mener dog, at et videnskabeligt Monradstudium helst
burde være begyndt med en udtømmende og samlet Behandling
af Monrads Forudsætninger i Ungdomstiden før 1848. Det kan
naturligvis, ogsaa af rent praktiske Grunde, være rimeligt at tage
enkelte, relativt afsluttede Episoder i Monrads Tilværelse op til
Behandling for sig. Hans Stilling til Krisen 1859—60, der satte
sig meget dybe Spor i de følgende Aar, særlig i Forhold til flere
af hans nationalliberale Kolleger, dernæst naturligvis først og
fremmest hans Forhold i 1863—64, der, forsaavidt angaar hans
personlige Indsats, langtfra til Bunds er udredet, og endelig Op
holdet paa New Zealand hviler i nogen Grad i sig selv. Jeg kan
ogsaa — omend mindre let — tænke mig at udskille en Under
søgelse af Monrads Religiøsitet og de Udtryk, den fik i hans teo
logiske Syslen og kirkelige Gerning. Dette sidste vilde være en gan
ske overordentlig vanskelig og vigtig Opgave; almindelig teologisk
Viden og religiøs Sympati er ikke nok. Her maa alsidig psykologisk
Sans og megen Menneskekundskab være Forudsætning, om en
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
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saadan Religiøsitetsstudie ikke skal blive en blot Sammenskriv
ning af Citater.
Man kan efter min Mening ikke udskille Monrads politiske
Ideer saa snævert, som Dr. Bagge har gjort, uden at der frem
kommer en alvorlig Skævhed ved, at der ikke stadig tages Hensyn
til andre Sider af Monrads Idéverden og den Indvirkning, de paa
hvert Tidspunkt har øvet paa hele hans Udvikling. Hos enhver
betydelig Personlighed sker der naturligvis stedse et Sammenspil
af de forskellige Sider af deres Tankeverden og Livserfaringer,
men hos en lidenskabelig bevæget Mand som Monrad, hvor Mod
sætningerne i Interesser og Dragelser er meget stærke, vil der
være en uløselig Sammenhæng, til hvilken Historikeren stadig
maa tage Hensyn, selvom han kun ønsker at udrede en enkelt
Side af hans Væsen. Monrad er aldrig i Hvile. Han er stedse
søgende. Han fornyer hele Livet igennem ganske bevidst sig selv;
man tør aldrig gaa ud fra, at hans Synspunkter, Ord eller Hand
linger paa et bestemt væsentligt Omraade, ogsaa det politiske,
ikke er stærkt paavirket af Overvejelser fra helt andre Omraader
af hans mangfoldige Tankeverden. Monrads aandelige Uro, der
kontrasterede imod hans som oftest autoritativt rolige Fremtræden^
skabte idelig Utryghed om, hvad han tænkte, mente og vilde.
Han spurgte altid, vakte Forvirring ved sine Spørgsmaal, som
ofte gav Indtryk af, at helt modstridende Betragtninger laa bag
ved. Hvad mente Monrad egentlig? spurgte baade hans Venner
og Modstandere, naar Monrad lod sit dybt forskende Blik hvile
paa dem, med hvem han var i Samtale. Man erindrer Erik Skrams
uvenlige Referat fra 1874 (i Sønderjyske Aarbøger 1925, Side 5)r
da der i et Selskab fortaltes Eventyret om hint Sandhedens Træ,
under hvilket alle maatte tale Sandhed. Monrad sagde da: »Det
vilde nu alligevel være interessant at have et saadant Sandhedens
Træ i sin Nærhed, for under det kunde man da i alt Fald faa at
vide, hvad man selv mente«.
Men netop derfor er det nødvendigt i en Undersøgelse som den
foreliggende at tage Hensyn til alle de væsentlige Faktorer, der
bestemmer Monrads Udvikling, selv om man naturligvis ikke gaar
i Detailler. Jeg forstaar ikke, at Forfatteren saa godt som helt
har turdet udskille hans religiøse Standpunkter og hans kirke
politiske, der maa antages at staa i inderlig indbyrdes Forbindelse.
I hele Bogen finder jeg kun et eneste Sted, S. 189, hvor dette
strejfes ved at der nævnes, at Spørgsmaalet om Statens Stilling
til Individet paa ét Punkt maatte være af fundamental Vigtighed
for Monrad, idet han som Kristen nødvendigvis maatte søge en
Løsning paa Problemet: Statens Forhold til Kristendommen.
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Fuldkommen rigtigt, men saa nøjes Forfatteren med paa Grundlag
af Monrads »Liberalismens Genmæle« fra 18 78 at sige, at han
fastholdt, at Kristi Rige ikke er af denne Verden, hvortil saa føjes
forskellige Citater af samme Bog eller fra hans senere Aar. Der
gives intet fra Monrads tidligere Tid. Hvis Forfatteren over
hovedet ikke havde fundet Oplysninger fra tidligere Tid om
Monrads Stilling til dette Forhold, maatte dette negative, som
i sig selv vilde være meget lærerigt for Forstaaelsen af Spalt
ningen i Monrads Personlighed, være nærmere paavist og Konse
kvenserne draget. Forfatteren ved naturligvis udmærket, at
Monrad aldrig nogensinde levede alene i »Politikens Verden«, men
ogsaa stedse inderlig i »Bønnens Verden«, men derfor er det
noget misligt, at Dr. Bagge har udskilt en enkelt vigtig Side af
hans Tankeverden saa kategorisk, som Tilfældet har været. Dette
skaber en vis Utryghed hos den, der læser denne snævert af
grænsede Studie med Bevidsthed om, hvor mangesidig og ind
viklet Monrads Ideverden var. Jeg vil vide, hvorledes han har
forenet sin religiøse og politiske Trang. Bogen giver ingen Op
lysning om dette Hovedspørgsmaal, som enhver Monradforsker
maa stille.
Jeg mener, at det partielle Arbejde med Monrad bedre kunde
være gjort paatværs, og at P. Vedels Undersøgelser om Ung
domstiden først og fremmest burde være ført til Bunds, dels
med hvad der kan fremskaffes af nyt utrykt dansk Materiale,
men dels, og det bliver maaske det vigtigste, ved et indtrængende
Studium af de Forudsætninger, som Monrad i 30erne og 40erne
erhvervede ved sin Læsning og sin Rejse, ved direkte og indirekte
Paavirkning af danske og udenlandske Personligheder. For
fatteren afviser S. 18 uden videre Kravet om en Sammenligning
mellem Monrads og de andre Nationalliberales Udvikling med
Henvisning til, at det i første Omgang vilde være uoverkommeligt,
da der ingen Forarbejder er. Men der er i Dr. Bagges Bog slet
ikke givet en tilstrækkelig europæisk Baggrund for Udviklingen
af Monrads politiske Tankegang hverken for Grundlæggelsen i
hans Ungdom eller senere. Man kunde næsten læse Bogen uden
at faa mindste Indtryk af, at Monrad levede i et politisk bevæget
Europa, eller at han, den idelig lyttende og spørgende, havde sin
Udvikling blandt højt begavede danske Mænd og Kvinder, der
levede og aandede for store politiske Problemer. Monrads Ung
domsudvikling og hele hans videre politiske Tankegang er be
handlet alt for isoleret. Naar hans politiske Ideverden havde
fængslet Forfatteren, burde han i alt Fald i nogen Maade have
klaret sig Udgangspunktet: hans Forhold til de Samtidige. Først
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derved kunde man faa et Perspektiv i det hele, som Bogen ikke
giver, og vurdere, hvad Monrad betød.
De Liberale og Nationalliberale i 30erne og 40erne levede
visselig ikke med lukkede Døre. Tscherning, Algreen-Ussing og
David, siden Andræ, Orla Lehmann, Krieger, Gram og Brock og
mange andre, særlig Juristerne, søgte politisk Belæring og politiske
Impulser ved Rejser i det Udland, hvor konstitutionelle Ideer
rørte sig saa voldsomt, og ved ivrig Korrespondance om Op
levelser og Problemer. Det er vistnok rigtigt, at man i Monrads
egne Breve, der kun er sparsomt bevaret, finder faa direkte
Vidnesbyrd, men i Kriegers mægtige Brevveksling fra hin Tid
og alt det andet nu let tilgængelige Materiale fra de national
liberale Kredse kan der sikkert skaffes Holdepunkter. Egentlig
fremdrager Forfatteren kun den Paavirkning, Hegel har øvet paa
Monrad i Ungdomstiden. Man savner et dybere og mere alsidigt
Billede af Monrads politiske Udvikling og Baggrunden for dette.
Det er besynderligt, at denne Studie over en væsentlig Side af en
saa bevæget Personligheds Tankeverden giver saa ringe Indtryk
af, hvor konvulsivisk denne Mand var.
Men denne Knaphed bør dog ikke skabe den Opfattelse, at
Dr. Bagges Bog er overfladisk. Naar man gennemtænker de korte
indholdsmættede Sætninger, erkender man, at Fremstillingen er
meget velovervejet. Jo mere man fordyber sig i den, desto mere
lærer man af den.
Det har været mig paafaldende, at et Par Problemer ikke er
medtaget blandt de fundamentale, statspolitiske Spørgsmaal,
hvortil Bogen begrænser sig. Der findes ingen Redegørelse for
Monrads Stilling til Kongedømmet og dets Prærogativer. S. 26
nævnes ganske vist en passant noget om Forholdet mellem en
uansvarlig Konge og hans ansvarlige Minister. Men det vilde dog
være rimeligt at skænke dette nærmere Omtale, ganske specielt
paa Grund af den Betydning, som Spørgsmaalet fik ved en af de
alvorligste Afgørelser, Monrad overhovedet maatte træffe, nemlig
i det Statsraadsmøde, hvor der den 20. Juni 1864 blev taget Be
stemmelse om Londonkonferencens Sprængning. Forfatteren har
kendt Referatet af Statsraadsforhandlingerne, som Neergaard og
andre tidligere kun kendte i ufuldstændige Uddrag. I hin af
gørende Situation gjorde Monrad det, som han i sin senere Rede
gørelse kaldte »en alternativ Indstilling«, idet han henstillede til
Kongen at vælge en af de tre Fremgangsmaader, som Ministeriet
var villigt til at tage Ansvaret for: Fastholdelsen af Sli-Linjen
som dansk Ultimatum, Quaades eller Kriegers Modforslag.
Quaades var om Voldgift mellem Linjerne Syd om Flensborg—
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Tønder, Nord om Slesvig—Frederiksstad, Krieger henstillede, at
man skulde tilbyde en bestemt Grænselinje, at trække mellem
et Punkt Syd for Flensborg over til Husum, saaledes at ogsaa
Husum bevaredes for Danmark.
Den Fremgangsmaade ved en Afgørelse af en saa overvældende
stor Betydning at henskyde Valget mellem flere Beslutninger til
Kongen, har næppe noget Sidestykke i de konstitutionelle Staters
Historie. Og i sin Redegørelse for Begivenhederne 1864 (S. 137 ff.)
gaar Monrad selv ind paa, om det overhovedet er tilladeligt at gøre
en alternativ Indstilling af denne Art til en konstitutionel Konge.
Han gaar i Virkeligheden udenom Spørgsmaalet, men der havde
været al Anledning til i denne Studie at fremdrage det under en
Udredning af Monrads hele Betragtning af Kongedømmet i
Danmark.
Heller ikke findes der nogetsteds i Bogen en samlet Rede
gørelse af Monrads Stilling til Benyttelsen af Grundlovens § 25.
Det var vel ikke et Spørgsmaal, der betød noget i Junigrund
lovens Dage, den Periode, som Forfatteren specielt dvæler ved,
men da der paa mange Steder omtales Monrads Forhold i den
Estrupske Periode, burde der være givet klar Besked om hans
Stilling ogsaa til dette Spørgsmaal. —
Der kan da indvendes forskelligt imod Dr. Bagges Bog, men
det forandrer ikke Hovedindtrykket, at det er en god Afhandling,
der med Rette har bragt sin Forfatter Doktorgraden, og forhaabentlig er Indledning til fortsat Arbejde med den national
liberale Periode af den kyndige, tænksomme og roligt dømmende
Forfatter.
Aage Friis.

Eli F. Heckscher: Sveriges ekonomiska historia från Gustav
Vasa. Första delen, I: Medeltidshushållningens organisering
1520—1600; II: Hushållningen under internationell påverkan
1600—1720. Stockholm 1935—36. — Ekonomisk-historiska stu
dier. Stockholm 1936.

I en aarrække har man med forventning set hen til den frem
stilling af Sveriges økonomiske historie, som man vidste var under
forberedelse af professor Eli F. Heckscher; nu foreligger første del
bestaaende af to svære halvbind. Værket er blevet forberedt med
stor grundighed. I 1929 blev professor Heckscher leder af det
nyoprettede økonomisk-historiske institut ved Handelshögskolan
og Stockholms högskola, mens samtidig hans professorat i al
mindelig nationaløkonomi omdannedes til et personligt forsknings-
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professorat i økonomisk historie. Især efter at H. i 1931 udsendte
sit teoretisk-historiske hovedværk Merkantilismen I—II, har han
publiceret et anseligt antal enkeltundersøgelser, der var utvivl
somme forarbejder til en samlet fremstilling. Sammen med en
række andre afhandlinger og artikler fra de senere aar er de tre
vægtigste af disse kildeanalyser samlet i den sidst udkomne bog
Ekonomisk-historiska studier. Disse har stor interesse i sig selv,
og er desuden fine illustrationer til H.s arbejdsmetoder. Den
første er en analyse af den svenske krigsskadeserstatning efter
Kalmarkrigen, den saakaldte »Andra Älvsborg lösen« 1613—19
(s. 175—218; tidl. trykt i Ekonomisk tidskrift 1933), dernæst følger
kurven for »den mantalsskrivna befolkningen 1634—1820« som »en
mätare på svenska folkets välståndsutveckling« (s. 219—54; tid
ligere i (Sv.) Hist, tidskr. 1933) og endelig den statistiske analyse
af Sveriges befolkning från det stora nordiska krigets slut till Tabell
verkets början {1720—1750) (s. 255—86; tidl. i Festskrift til Harald
Westergaard 19. April 1933). For de vigtigste sider af den teori,
der ligger til grund for fremstillingen gøres der ogsaa rede i dette
samlingsbind, i den meget inspirerende afhandling Den ekonomiska
historiens aspekter (s. 7—69; tidligere trykt i (Sv.) Hist, tidskr.
1930). Af det øvrige indhold i essaybindet skal kun nævnes karak
teristikker af tre svenske forskere, til hvilke professor Heckscher
og hans forskning er nøje knyttet: af Anders Ghydenius, den
store svensk-finske økonomiske forfatter fra det 18. aarhundrede
(s. 115—36), af Hans Forssell, H.s eneste virkelige svenske
forgænger som økonomisk historiker (s. 137—60) og endelig det
stærkt personligt prægede portræt af Harald Hjärne, Sveriges
største historielærer, der ogsaa blev Heckschers lærer (s. 161—74).
Hovedværket er dog den sammenfattende fremstilling. Oprin
delig blev Sv. ek. hist, planlagt som et samlingsværk af en snæver
kreds af historikere og økonomer, men er nu blevet udført som
enkeltmandsarbejde. Skulde fremstillingen derved paa enkelte
punkter være gaaet glip af specialviden, er dette savn sikkert
til fulde opvejet af det foreliggende værks sjældne helstøbthed:
en overordentlig klar og fast komposition, en rig og facetteret
fremstilling baaret af de samme afklarede, men personligt præ
gede synspunkter, trods det tunge og tætte stof ofte skrevet i en
letløbende stil med mange glimt af forfatterens lune — især i de
fint udsøgte eksempler — kort sagt paa een gang en nøgtern
haandbog og et fornemt aandsværk, inciterende og belærende.
I løbet af saa kort tid, kun lidt over eet aar, at udsende alt
dette: de to store halvbind med deres meget omfattende tillæg
af bilag, tabeller og diagrammer, udkommet henholdsvis i efter-
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aaret 1935 og 1936, og med essaysamlingen (hvis forord er da
teret oktober 1936) som en smuk efterhøst, maa betegnes som en
sjælden videnskabelig bedrift, der gør forfatter og forlag (Bonnier)
ære, og som tjener til hæder for svensk videnskabelig forskning.
Professor Heckschers fremstilling af Sveriges økonomiske hi
storie skal udgøre ialt 3 dele og spænde over de 400 aar siden
den nationale selvstændighed, fra Gustav Vasa til Verdenskrigen;
heraf rummer dette første dobbeltbind halvdelen i tid: de første
to aarhundreder frem til den store nordiske krigs afslutning,
Vasatid og Storhedstid. Hvad der ligger forud — den overordentlig
interessante, men i økonomisk henseende meget dunkle og lidet
udforskede middelalder — har H. skaaret bort, om end kun med
beklagelse.

Indenfor sit fag, den økonomiske historie, er prof. Heckscher et særsyn. Praktisk talt alle tidligere forskere af dette skæringsomraade mellem to i væsen saa bundforskellige videnskaber
som historie og økonomi har enten været økonomiske teoretikere,
der ikke er veget tilbage for at hugge en hæl og klippe en taa for at
faa de historiske kendsgerninger til at passe ind i systemet, eller
ogsaa har de været historikere med en alt for mangelfuld viden
om økonomisk teori, saa at de har kædet fakta sammen uden at
formaa at give fremstillingen organisk sammenhæng eller teoretisk
livsmulighed. I sit forsøg paa at skabe »syntese mellem økonomisk
teori paa den ene side« og »historisk metode og opfattelse paa den
anden« har forfatteren af dette værk paa en lykkelig maade forstaaet at navigere mellem dette Scylla og hint Gharybdis. H. er
nemlig paa een gang økonom og historiker, forener i sig teo
retikerens sans for den horizontale sammenhæng mellem alle et
samfunds utallige funktioner med historikerens respekt for kends
gerningerne og udviklingens kronologiske lovbundethed. Det er
»premissernas växlingar, som skapa ekonomisk historia«, for
mulerer H. fyndigt og koncist sit synspunkt (Studier s. 17). H.
udtrykker ofte beundring for sine store forgængere, men han kan
ogsaa vise respektløs uimponerethed, som naar han karakteriserer
forfatternes forvirrede opfattelse af, hvad økonomisk historie er,
ved at citere en udtalelse om den »liberale koryféen« Lord Brougham: »om lordkanslern kunde litet juridik, så kunde han litet
av varje«.
Faa er gaaet til deres værk med saa rige forudsætninger
som professor Heckscher. Af uddannelse er han nationaløkonom,
men tillige er han den store Hjärnes elev. Gennem næsten en
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menneskealder har han været lærer i almindelig nationaløkonomi
og udfoldet en anselig produktion indenfor sit fag; samtidig har
han taget del i drøftelsen af tidens aktuelle problemer, ikke blot
litterært, men ogsaa praktisk som medlem af kommissioner og en
tid som regeringens konsulent. Endelig var H. stadig den historisk
teoretiske forsker, der sidst i Merkantilismen, men forinden i en
lang række afhandlinger har behandlet sammenspillet saavel mel
lem »Ekonomi och historia« (titelen paa en samling afhandlinger
fra 1922) som — fuldt saa meget — mellem økonomisk politik
paa den ene og økonomisk virkelighed paa den anden side.
Træt af teori og politik vendte H. sig, omtrent samtidig med
at han blev leder af instituttet, til udforskningen af de historiske
realiteter; inden han tog fat paa den samlede fremstilling, skærpede
han sin evne paa en række analyser af regnskaber og statistisk
materiale, der skulde være fundamentet for udviklingslinien i den
samlede fremstilling. Alle sine forudsætninger har H. draget fuld
nytte af i sit værk og med sin intelligens og personlighed sammen
smeltet dem til en enhed. Ingen naar dog det fuldkomne; naar
en historiker under læsningen alligevel kan savne een forudsætning,
hænger det sikkert sammen med, at Hjårne ikke var gennemsyret
af den samme strenge, kritiske opfattelse af kilden, dens enhed
og karakter som den danske historieforsknings store samtidige,
Kr. Erslev. H. er meget kritisk i sin behandling og benyttelse af
kilderne, men paa en anden maade end historikeren, og hans kilde
kritik er ikke helt organisk forbundet med hans øvrige evner.
Har H.s personlige forudsætninger været sjældent store, for
holder det sig ganske anderledes med de forudsætninger, der bestaar i den tidligere forskning. At en samlet fremstilling af
Sveriges økonomiske historie ikke har været skrevet i moderne
tid — fra ældre tid har man kun Palmblads talentfulde skitse fra
1834—35 og Silléns misforstaaede monstrum i 5 bind fra 1851—71
— betyder i denne sammenhæng ikke meget. Afgørende er det,
at der for store deles vedkommende har manglet forarbejder.
Denne mangel maa være baggrunden for vurderingen; forholdet
til forgængerne viser bedre end noget andet, hvad der er præsteret.
H. spiller lige suverænt paa hele stofklaviaturet fra den største
kildesamling til den fjerneste topografiske afhandling og paa alle
teorier og synspunkter fra den samtidige statsmand og nærings
drivende til de moderne teoretikere. Fremstillingen bygger næsten
overalt paa originale undersøgelser; i størst mulig udstrækning
bygges der direkte paa kilden, og monografierne er oftest kun
anvendt rent stof meddelende. Intet er raat tilegnet; alt er gen
nemarbejdet, kritiseret og placeret i forfatterens eget system. Saa
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langt som muligt er det trykte stof udnyttet, men dette har ofte
og paa afgørende punkter svigtet, saa H. atter og atter har maattet
tage tilflugt til utrykt materiale. Det har derfor været nødvendigt
at begrænse fremstillingen til det centrale i udviklingen. »Jeg har,«
siger prof. Heckscher selv i forordet, »fremfor alt stræbt efter at
faa de store linier frem, det mest relevante og typiske i økonomisk
tilstand og udvikling.« Det arkivalske stof er i virkeligheden blevet
rygraden i værket, og dette er med stor skønsomhed udvalgt af
de svenske arkiver, især Kammerarkivets for økonomisk historie
uudtømmelige skatkammer. De arkivalier, der er benyttet, er for
trinsvis saadanne, »som har kunnet lægges til grund for serier,
hvor man formaar at følge udviklingen indenfor landet i sin
helhed over lange perioder, helst i kvantitative maal« (for
ordet s. 7); her har H. kort og fyndigt, men fyldestgørende karak
teriseret værkets anlæg.
Den mand, professor Heckscher skylder mest, er Hans Fors
sell, statsmanden, der i sin ungdom saa begavet og saa forbav
sende moderne arbejdede med økonomisk og administrativ hi
storie; navnlig i første halvbind har H. kunnet gøre brug af Fors
sells skrifter, hans fremstilling og — især — tabellerne saavel i
Sveriges inre historia från Gustaf den första I—II (1869—75) som i
hans specielle arbejder om »Jordbruksnäring« i det 16. aarhundrede
og Sverige 1571, en statistisk bearbejdelse af regnskaberne angaaende den første Elfsborg »lösen«; de har alle været vigtige for
en række kapitler og bilag og udgør hovedstammen i kapitler om
»jordbruk och agrarförhållanden«, H.s mindst originale kapitel.
Ellers at opregne benyttede værker og monografier vil være ørkes
løst, og de har da oftest ogsaa kun lokal og meget begrænset
betydning for fremstillingens karakter. De vigtigste er Sundquist
(ang. folketallet), Brisman og Davidson (om bank- og kapital
forhold), Boéthius (skoverhverv), Danielsson og Ekegård (økono
misk politik); af langt større betydning er dog H.s egne tidligere
studier samt Dahlgrens monografi over storhedstidens største
økonomiske skikkelse Louis de Geer. Meget stof er der hentet fra
I. A. Almquists store værker om lokalforvaltningen 1523—1630
og »frålsegodsen i Sverige under storhetstiden« samt fra H. Alm
quists indholdsrige monografi om Göteborg. Af kildepublikatio
nerne skal kun de allervigtigste nævnes: for første bog Gustaf den
förstes registratur (29 bd.), for anden bog Axel Oxenstiernas skrifter
och brefvexling (udkommet ca. 20 bd.) samt for hele perioden
Stiernmans gamle samling af forordninger med økonomisk ind
hold (1747—75). For ikke at tynge den egentlige fremstilling er
en stor del af det statistiske stof udskilt og enten behandlet i
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tabellarisk form i bilagene eller fremstillet grafisk i diagrammerne,
der er løse, saa de bekvemt kan lægges ved siden af tekst eller
bilag eller indbyrdes ved siden af hinanden. Vigtigst af dette stof
er det handelsstatistiske stof (Bilag V og VI); meget udførlig er
prisstatistikken (Bilag VII og diagrammerne IV—XIII), men mest
original er anvendelsen af skattelængderne som velstandsindeks
(Diagram II—III og mere udførligt Studier: tabellerne s. 247—
54) og kalorieberegninger som udtryk for levefoden (Bilag III).
De foretagne begrænsninger bevirker, at det foreliggende værk
ikke helt svarer til, hvad professor Heckscher forstaar ved den
ideelle fremstilling af Sveriges økonomiske historie; hensigten har
ikke saa meget været at give en udtømmende skildring som at
stikke linierne ud, finde pulsslaget og stimulere til videre forsk
ning. Mange mangler er bevidste, tvunget af nødvendigheden (sml.
forordet). Da et hovedsynspunkt i denne anmeldelse har været
rent principielt at belyse økonomens og historikerens forskellige
opfattelse af økonomisk historie, har anm. alligevel — skønt med
fare for at virke ubillig — stadig tilladt sig at konfrontere for
fatterens praktiske realisation af økonomisk historieskrivning med
de ideale krav, han selv i sine teoretiske studier har stillet til sin
videnskab.

Værket har en meget fin og nøje gennemtænkt komposition,
original og enkel; særlig virker det befriende, at den økonomiske
politik er degraderet fra duksepladsen til fuksepladsen. For begge
bøgers vedkommende er fremstillingen bygget op over den klas
siske tredeling, her i følgende form: først findes der en afdeling,
der behandler de afgørende, de karakteriserende grundtræk i
periodens økonomiske struktur; dernæst kommer hovedafsnittet,
der giver et alsidigt tværsnit af den økonomiske virksomheds
udvikling, og endelig den afsluttende redegørelse for politikken.
»Det ekonomiska livets grundläggande drag« kaldes første
afdeling i bogen om Vasatiden; udgangspunktet er befolknings
forholdene, dernæst behandles eksporten og især importen, kampen
mellem natural- og pengehusholdning, levestandarden og endelig
karakteriseres den rolle, udlændingene har spillet. I anden bog
lægges hovedvægten paa »de yttre förändringarnas närmaste verkninger« under udviklingen fra den hjemmebundne Vasa-kultur til
den internationale storhedstid. Vigtigst er ændringerne i fordeling
af jordejendom, først »godsavsöndringarna«, der kulminerer under
dronning Kristina, dernæst den paafølgende »reduktion« under
Karl XI; dette kapitel flankeres dels af en karakteristik af stats
administrationens nye opgaver (især krigsfinansieringen og dens
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virkninger) og dels af et nyt afsnit om indvandringen, der tal
mæssigt og betydningsmæssigt kulminerer i dette aarhundrede.
Anden afdeling er for Vasatidens vedkommende en tilstands
beskrivelse af »det ekonomiska livets särskilda sidor«, for stor
hedstiden en karakteristik af »de nya samhällsförhållandena«. For
det sidste afsnit er befolkningsforhold og velstandsudvikling blevet
degraderet til at danne indledningskapitlerne i denne almindelige
del; iøvrigt løber emnerne i det store og hele parallelt fra aar
hundrede til aarhundrede; de forskellige erhvervsgrene som skov
brug, bjærgværksdrift og delvis handel, ligeledes bedriftsformer,
pengevæsen samt prisudvikling. Landbruget derimod behandles
kun i første bog, idet det betragtes som nogenlunde uforandret
gennem aarhundrederne; men i det 17. aarhundrede er til gengæld
andre sider af det økonomiske liv — »manufaktur, hantverk och
hemslöjd« og (indre) »handel och samfärdsel« — enten vokset saa
meget i betydning eller kan nu belyses saa indgaaende, at de har
faaet selvstændige kapitler.
De to første afdelinger handler om den økonomiske virkelighed,
som politikken kun har lidt at gøre med; men politikken har
interesse ved at vise os samtidens mennesker, deres opfattelse,
ideer og idealer. I begge bøger indledes behandlingen af den øko
nomiske politik med en fremstilling af regeringens enhedsbestræ
belser, udførligst for det 17. aarhundrede, hvor der til den lokale
splittelse (told, maal og vægt) kommer assimilationen af de mange
landerhvervelser (de skaanske og de baltiske provinser). For Vasa
tiden viser det sig, at den middelalderlige opfattelse endnu var
dominerende; man tilstræbte den rette deling mellem land- og
byerhverv (stadsekonomisk politik) og regerede ud fra frygten for
at savne varer (försörjningspolitik); storhedstidens »näringsreglering och handelspolitik« var derimod merkantilistisk orienteret.
Bogen slutter med den nu begyndende teoretiske litteratur, hvis
hovedskrift er Johan Risinghs af Heckscher højt vurderede
»Tractat om Kiöp-Handelen«, overrakt den svenske konge i 1669,
men aldrig publiceret, saaledes at hans særprægede merkantili
stiske opfattelse ikke fik indflydelse paa efterfølgerne.
Denne strenge inddeling er gennemført med konsekvens og
myndighed; man maa beundre forfatterens fine sans for at leddele
og placere kildestoffet. Teoretikerens systematisering virker vel
gørende, naar man er vant til historikernes sammenvæven af alle
problemer og tilbøjelighed til saa vidt muligt at udtømme samme
kilde i eet sammenhæng. H. gaar dog ikke fri af den modsatte
yderlighed, en for stærk opdeling af stoffet, der kan bevirke baade
gentagelser og splittelse af nært samhørende spørgsmaal, som hi-
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storikeren vilde behandle i ren kronologisk sammenhæng; Gustav
Adolfs kobber(mønt)politik, der har været underkastet en meget
indgaaende og skarpsindig prøvelse, omtales saaledes ikke blot
under kobberproduktion (bjergværksdrift) og møntvæsen, men
ogsaa under handel og prisudvikling og saa tilsidst under økono
misk politik. Teoretisk set har spørgsmaalet hjemme i alle kapitler,
men det er overmaade besværligt at faa samling paa det, selv om
den udførlige indholdsoversigt og det praktisk indrettede register
er en god hjælper.

Et meget omstridt spørgsmaal indenfor den økonomiske
historie er dens definition og afgrænsning fra de andre sam
fundsvidenskaber. Svarene har været meget forskellige, teoretisk,
og endnu mere i praksis, men aldrig fuldt tilfredsstillende. Spørger
man professor Heckscher, faar man straks et klart svar. Svaret
fremgaar direkte af indholdsoversigten, ja, rummes endogsaa alle
rede i det fælles ord i undertitlen til de to bøger: »hushållning«,
d. v. s. disposition over de utilstrækkelige ressourcer af menneske
lige goder i videste forstand. Værket er en tro udførelse af defini
tionen i de teoretiske studier: økonomisk historie er ikke som
andre videnskaber et særlig udskilt omraade af den menneskelige
kultur, men angaar »en side af næs-ten alt menneskeligt liv«;
økonomi er ikke og har aldrig været »selve maalet eller hensigten
med menneskelig virksomhed«; økonomi er heller ikke virksom
heden selv (teknikken), men samspillet mellem de to, mellem maal
og middel, »den virksomhed, hvormed man tilsigter at dække de
menneskelige behov«. Den omfatter ikke alene den materielle for
deling, men ogsaa den aandelige organisation, som den er opbygget
om, og som den stadig maa omforme for at varetage fordelingen
bedst mulig. Det primære i skildringen maa derfor blive den
virkelige økonomiske tilstand, og specielt forandringerne i den,
mens politikken, de tilsigtede maal, i forhold hertil bliver ganske
underordnet. En særlig frugtbar arbejdsmark er forholdet mellem
politik og virkelighed. Omraadet for den økonomiske historie bliver
saaledes nøjagtig det samme som for den moderne økonomi. I
sammenligning med denne mangler den ofte et godt kildemateriale
(særlig hvad angaar statistiske bestemmelser); til gengæld har
historikeren den fordel fremfor samtidsøkonomen, at han har et
bedre- perspektiv, ogsaa fremad, har kendskab til de sejrende
ideer og vished om, hvad der blev det økonomisk afgørende i tiden.
Heckscher lader sig vanskeligt placere indenfor de kæmpende
økonomiske lejre. Et af de vigtigste kriterier er her opfattelsen af
de drivende kræfter. Er det »der wirtschaftende Mensch« (Luja
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Brentano), der er det centrale (den individualistiske skole)? eller
er det selve den økonomiske funktion (den universalistiske skole) ?
H. kan ikke rummes indenfor nogen af disse rammer, men har dog
nærmest tilknytning til den sidste gruppe; funktionen er det
grundlæggende for økonomisk historie, men behøver derfor ikke
at være det skabende. Glemmes maa heller ikke H.s overmaade
fine sans for personer og deres virke; bedst i den henseende er
hans karakteristik af Gustav Vasa, ikke som en økonomisk ny
skaber, men som den sunde og kraftige husholder, fordomsfri og
realistisk. Den forsker, H. kommer nærmest i teori, er sikkert Max
Weber, der ogsaa gik sine egne veje. H. er dog anderledes klar;
Weber opstillede nok økonomien som et ferment i alle menneske
lige handlinger og lod den være betinget af knapheden, men han
bibeholdt en sondring mellem de primære økonomiske omraader
og dem, paa hvilke det økonomiske kun griber ind. For Weber
blev »Wirtschaftsgeschichte« en »Unterbau« for den samlede
kultur, mens Heckscher skiller det økonomiske ud som en speciel
side ved alle livets forhold.
Efter H.s definition bliver den økonomiske histories felt uover
skuelig stort, idet det omfatter hele den menneskelige kultur.
Hvorledes nu gruppere fremstillingen af dette? En inddeling maa
være nødvendig, ikke blot kronologisk, men ogsaa saglig. H.s op
fattelse kommer tydeligst frem i afhandlingen om aspekterne;
her kræves inddelingen ordnet efter rene økonomiske principper.
Der opstilles ialt 7 aspekter, som dog ikke gør krav paa at
være udtømmende, men som hævdes at være de vigtigste. De
to første har selve det økonomiske maskineri til udgangspunkt:
først og fremmest prisdannelsen og dens forskellige effekti
vitet gennem tiderne, snart begrænset af magt (fx. monopol, ra
tionering), snart ved tradition (fx. lavsvæsen), men dernæst og
saa byttet i sig selv, udvekslingen af varer, specielt forholdet
mellem natural- og pengehusholdning. Udbud og efterspørgsel
kan være udgangspunkt for mange frugtbare aspekter; under ud
budet er der først og fremmest de forskellige produktions
faktorer: 1) samspillet mellem naturfaktor og teknik (vigtig,
men særdeles vanskelig at behandle, bl. a. fordi den kræver
en uoverkommelig specialviden); 2) befolkningsudviklingen, der
for H. principielt er det fundamentale, fordi dette problem »som
i et brændpunkt« samler dels efterspørgselens og dels arbejds
kraftens styrke i sig; af mangel paa statistisk materiale for ældre
tider maa den dog ofte skydes i baggrunden eller udgaa; den sidste
produktionsfaktor, 3) arbejdskraften, udskilles dog ogsaa som et
særligt aspekt. Under udbudet opstilles yderligere kapital og
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bed riftsfor m som et aspekt; hertil hører specielt det store
kapitel om »kapitalismen«, men det har ogsaa en mere almen og
rent økonomisk set mere betydningsfuld side, nemlig forholdet
mellem realkapital og betalingsmidler. Endelig er der efter
spørgselen, der rummes i et enkelt aspekt; dette kan »svårligen
overskattas«, men da der kun er gjort lidt for dens metodiske
udforskning, maa den foreløbig stilles i baggrunden.
Ved sin aspektteori gør prof. Heckscher det muligt at komme
ud over de store ulemper, der knytter sig til de tidligere anvendte
inddelinger. Den er mere konsekvent end de blandede funktionsog erhvervsinddelinger (agerbrug, haandværk, handel, pengevæsen,
kapitalisme), som historikerne mest har anvendt. Men især er den
et stort fremskridt fra økonomernes ofte saa misbrugte økonomiske
stadier (Wirtschaftsstufen) fra samler- til industristadiet; »Stufen«teorien oper-erer med uafhængige udviklingstrin, der rendyrkes,
skønt saadanne aldrig forefindes i det virkelige liv, og den fore
gøgler spring, skønt udviklingen overalt er kontinuerlig — ikke
mindst indenfor den økonomiske historie. Det store fortrin ved
H.s teori er, at den holder kronologien (periodeinddelingen) skarpt
ude fra den saglige inddeling (aspekterne). Ved fremstillingen kan
man lægge et enkelt aspekt til grund, men det er ogsaa muligt at
anvende flere parallelt, saa man i hvert enkelt tilfælde kan benytte
dem, der bedst karakteriserer de foreliggende problemer. For
historikeren vil anvendelsen af disse aspekter maaske synes at
være en lidt kold og skematisk metode — historikeren ønsker at
leve med sit stof, vil ligefrem, at det skal lede ham; dertil kommer
vel ogsaa, at det i regelen vil skorte ham paa tilstrækkelig øko
nomisk indsigt til at anvende dem frugtbart og nogenlunde fejlfrit.
Teoretisk set betegner H.s elastiske system et stort fremskridt,
og logisk synes det uangribeligt, idet det ikke er endeligt, men
kan udvides med nye aspekter.

Spørgsmaalet er nu, hvorledes teoretikeren anvender sine
aspekter i praksis, og hvilke? Lad det straks være fastslaaet,
at der ikke er noget uanvendt. Heckschers kæreste aspekt er uden
tvivl befolkningsproblemernes; befolkningen har han ofret flere
værdifulde kapitler og mange nye indtrængende undersøgelser,,
bl. a. første og sidste kapitel i afdelingen om det økonomiske livs
grundlæggende træk. Han udnytter enhver mulighed i sine forsøg
paa at skitsere kurven for befolkningsudviklingen saa sikkert som
muligt, og han viger ikke tilbage for et saa vanskeligt og tids
krævende arbejde som det, der var forbundet med en nogenlunde
sikker rekonstruktion af befolkningsstatistikken blot en menneske-
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alder tilbage fra 1750, i hvilket aar de svenske fuldstændige folke
tællinger (tabellverket) tager deres begyndelse — tidligere end i
noget andet europæisk land (s. 381 ff., 407 ff.; Studier s. 255—86).
Da befolkningsstatistikken trods al anvendt flid bliver meget
ufuldstændig for størstedelen af de her behandlede perioder, har
H. i stor udstrækning ladet den erstatte af en bestemmelse af
levestandard (herom senere). I stedet for befolkningen er selve
det økonomiske maskineri blevet det vigtigste aspekt: byttet,
der i virkeligheden gennemsyrer hele værket, og specielt, men ikke
saa organisk forbundet med helheden prisudviklingen, der har
faaet tildelt to store kapitler samt en halv snes udførlige dia
grammer. Stor plads er der ogsaa indrømmet kapital- og bedrifts
aspektet ved skildringen af de fleste af erhvervene. Lejlighedsvis
tages naturfaktoren i brug, saaledes paavisningen af den stærke
afhængighed af høsten; ligeledes teknikken, positivt især ved bjerg
værksdriften og negativt ved det stillestaaende landbrug. Selv
ikke det meget vanskelige efterspørgselsaspekt lades ubenyttet;
navnlig ved paavisningen af de ændrede konsumtionsvaner an
vendes det med held. — Paa et enkelt punkt, handelsbalancen
(s. 39), forekommer det mig endog, at H. tillægger efterspørgselen
for stor betydning. Udenrigshandelen ses nemlig fortrinsvis ud fra
synspunktet behovsdækning; det primære til forstaaelse af han
delens betydning for det økonomiske fysiognomi er importen
(hvad der var det svenske folks behov), mens eksporten (der kun
angiver betalingsformen for behovsdækningen) træder i bag
grunden. Men er eksporten betragtet som overskudsproduktion
ikke en fuldt saa betydende faktor? Eksporten viser jo produk
tionens karakter og udvikling, mens importen angiver, hvad man
skaffede sig for overskuddet. Vigtigere end disse betragtninger er
det dog at understrege, at i ældre tider spillede importen kun en
forsvindende lille rolle for konsumtionen i sammenligning med
hjemmeproduktionen, hvis størrelse det imidlertid er umuligt at
finde paalidelige oplysninger om.
H. har lige saa samvittighedsfuldt lagt sin teori af 1930 til
grund for sin fremstilling, som han har bibeholdt den ved nyud
givelsen i Studier 1936.
En vigtig egenskab for en historiker er hans evne til at stille
spørgsmaal, ikke alene til det foreliggende stof, men ogsaa uaf
hængigt af dette. Professor Heckscher ejer denne evne, og han
har anvendt sit store, om end begrænsede stof til at besvare mange
spørgsmaal, strakt materialet til dets yderste grænse og brugt hele
sin teoretiske ballast for at faa en saa sikker og fuldstændig løsning
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af problemerne som mulig. Men kan nu ogsaa den forsker, der
kommer fra historien, fuldtud godtage de spørgsmaal, der er stillet,
de omraader, paa hvilke aspekterne er bragt i anvendelse? Er
afgrænsningerne heldige ogsaa efter en historikers opfattelse? H.
har selv anført, at han har været tvunget til at foretage store
begrænsninger i sin fremstilling: indskrænke sig til den centrale
sammenhæng og de store linier. Herimod kan intet indvendes,
særlig ikke naar man ser hen til, hvor meget nyt den har bragt.
En kritik af afgrænsningen behøver saaledes ikke at ramme forf.s
opfattelse af, hvad han forstaar ved den ideelle økonomiske hi
storie, ja, den behøver end ikke at give udtryk for den prin
cipielle vurdering af emnernes og aspekternes vigtighed, idet for
fatteren ogsaa har været stærkt afhængig af saa rent praktiske
ting som forarbejder og kildernes tilstedeværelse og mere eller
mindre lette tilgængelighed.
Med fuld ret lægger H. hovedvægten paa selve produktions
forædlingen, varens vej fra raastoffet gennem alle faser frem
til konsumenten; det forekommer mig dog, at de to yderpunkter,
naturfaktoren og konsumtionen, er blevet lidt stedmoderligt be
handlet. For naturf aktoren, forudsætningen for den økonomiske
virksomhed, gælder dette først og fremmest de omraader, der
ligger nærmest erhvervsgeografien: forholdet til klima og jordbund,
den forskellige frugtbarhed og især den geografiske differentiering
af disse forhold, hvilket sidste spørgsmaal netop for Sverige med
de stærkt vekslende naturforhold er overmaade interessant. Ud
førligt skildres kun bjærgværksdriftens naturlige betingelser, mens
landbrugets forskellige driftsformer og deres forudsætninger be
handles meget summarisk. Det indre samspil mellem landskaberne
berører næsten kun forholdet mellem »bergslags«-egnene og de om
liggende udprægede landbrugsomraader. Den geografiske erhvervs
specialisering faar hos H. først virkelig interesse, naar produk
tionen giver sig udslag i eksport — altsaa paa grundlag af
overskuddets ganske ringe procentdel i forhold til den samlede
produktion. Langt mere givende vilde sikkert en analyse af
skattepersedlerne over naturalieafgifterne have været; materialet
hertil foreligger, og endda delvis i bearbejdet form i forf.s egne
tabeller, men disse er i teksten fortrinsvis benyttet til at belyse
forholdet mellem natural- og pengehusholdning og kun indirekte
til karakteristik af landskabernes højst forskelligartede erhvervs
struktur (s. 70 ff; bilag I—II).
Jeg ved ikke bestemt, hvor langt prof. Heckscher teoretisk vil
give mig ret i dette krav paa udførlig behandling af naturfaktoren;
men i indledningen, hvor han taler om den svævende grænse, der
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er mellem økonomien selv og dens forudsætninger, hævdes det
dog, at man er »tvunget att ägna utrymme« til disse sidste, mest
dog til teknikken — vist fordi den er hurtigere foranderlig, mens
naturen er mere stabil, næsten uforanderlig gennem lange perioder.
Modsætningen til H. danner Claphams fremstilling af England
siden den industrielle revolution; her opløser alt sig i lokale modi
fikationer og forskelligheder, saa det kun er med vanskelighed,
man kan finde og fastholde de dominerende træk. Mest rimelig
synes den gyldne middelvej mellem de to.
Konsumtionen behandler H. i et par særdeles instruktive
kapitler om levestandarden. Paa grundlag af udspisningslængder1
beregnes kalorieværdien af en enkeltpersons fortæring i de forskel
lige samfundslag til forskellige tider (af kildemæssige grunde mest
krongaarde, men da fra hofstaten til de løse arbejdere). Resultatet
bliver en overraskende stærk nedgang fra Vasatidens »ovanliga,
fastän något barbariska välstånd« til storhedstiden, tilsyneladende
ca. 40 °/0 i alle samfundsklasser (s. 420 ff.; bilag III). Diagrammerne
for den skiftende velstand fra aar til aar er derimod kun i ganske
ringe grad blevet betragtet fra konsumtionsaspektet, og under
handelsstatistikken kan der kun tages hensyn til den lidet be
tydende importkonsumtion.
Det andet hovedsynspunkt for konsumtionen ved siden af dens
samlede størrelse og udvikling som helhed, er dens fordeling paa
de forskellige sociale grupper og geografiske omraader, kampen
mellem befolkningsklasserne om del i udbytte og magt — kort
sagt hele den sociale differentiering og udvikling. Denne side belyses
imidlertid hverken selvstændigt eller udførligt; imidlertid er det
ikke alene et meget centralt problem for den svenske historie,
men det vilde ogsaa principielt være overmaade værdifuldt at faa
den af de kommunistiske teoretikere ofte saa misbrugte klasse
kamp analyseret og sat paa sin rette plads for de ældre tiders
vedkommende. I alt for høj grad har man hidtil analogiseret fra
moderne forhold.
Mens der er afset flere kapitler og en lang række diagrammer
og tabeller til belysning af de vigtige prisproblemer, er der ikke
det mindste tilløb til et indeks over arbejdslønnen. Vil det
ikke være muligt at skabe et saadant af svenske arkivalier? Selv
om den store anvendelse af naturalier som løn i høj grad vanske
liggør udarbejdelsen af et lønindeks og forplumrer resultaterne,
vilde det dog sikkert være muligt at naa visse holdepunkter for
forholdet mellem priser og løn. Bl. a. vilde man derigennem faa
1 Opgørelse over, hvilke levnedsmidler der er leveret eller skal leveres
en bestemt gruppe personer til fortæring i en bestemt tid.
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
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den bedste maalestok for vurderingen af den stigende udbytning,
som H. mener er blevet resultatet af den saakaldte godsreduktion
under Karl XI — »alltings återställelse«, som den ogsaa kaldtes,
skønt den i realiteten var alt andet end en »agrarsocial revolution«;
den var simpelthen en ren kameral foranstaltning, idet de store
kapitalophobninger (mest i gods) »inneburo förmögenhets över
flyttningar, icke en ökning av nationalförmögenheten, som
tillföll en mindre del« (s. 336 ff.); reduktionen skulde altsaa med
andre ord have betydet en større social ulighed. Men endnu mangler
beviset for denne dom, der dog sikkert er rigtig, og som vist ogsaa
har gyldighed for den ældre danske enevældes store godsdannelser.
Skal jeg forsøge at resumere mine indvendinger mod udvæl
gelsen og dispositionen af de centrale omraader indenfor »Sveriges
ekonomiska historia«, kan jeg maaske bedst udtrykke det saaledes,
at jeg savner den side, der indeholder samspillet mellem arbejds
kraft og arbejdsudbytte, netop det felt, der vist maa siges at være
det centrale i Max Webers forskning. Eller mere alment udtrykt:
at Heckscher tager for lidt hensyn til de sociale forhold, ja,
formelig afgrænser socialhistorien fra den økonomiske historie.
Men tilhører standscirkulationen ikke fuldt saa godt den økono
miske historie som vandringerne? Er ikke bestræbelserne for at
holde sin slægt eller sin stand (klasse) i samme niveau — eller
vel rettere i samme ligevægt overfor sine omgivelser — eller
maaske endog hæve den paa omgivelsernes bekostning, et øko
nomisk fænomen? Mange af disse forhold maa endogsaa efter
Heckschers egen definition falde ind under hans disciplin; frem
hæves bør det dog, at de afsluttende bemærkninger i begge bøger
er mere socialt orienteret end selve fremstillingen.
Man maa beundre forf.s suverænitet overfor det foreliggende
kildestof. Som økonom har H. her et stort fortrin fremfor
historikerne. Historikeren føler sig oftest slavisk bundet til stoffet;
for ham er kilderne det primære, deres gruppering udgangspunktet
for fremstillingen, og »quod non in actis, non in factis« saaledes
forstaaet, at hvad der ikke fremgaar direkte af kilderne, indgaar
heller ikke i fremstillingen, naar der sluttes fra kilde til virkelig
heden. For den økonomiske teoretiker er det næsten omvendt.
Han føler sig ikke paa forhaand bundet af kildernes rigdom eller
fattigdom, men stiller sine spørgsmaal uafhængigt af kildestoffet:
hvad ønsker jeg fortrinsvis at skaffe oplyst? hvorledes var de og
de forhold i den bestemte periode? Først derefter træder det
spørgsmaal frem, hvad det forhaandenværende materiale kan op
lyse herom; endelig maa det saa afgøres, med hvor stor sikkerhed
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kildestoffet i overensstemmelse med den økonomiske teori kan
give svar paa de stillede spørgsmaal. Begge metoder har sine store
fordele, men ogsaa sine iøjnefaldende svagheder; i alle tilfælde
forekommer det mig, at historikerne har meget at lære af øko
nomernes metode. Faa eller ingen forener dem, Heckscher bedre
end de fleste; hovedvægten hos ham lægges dog stadig paa teo
retikerens metode; spørgekunst og komposition oprindelig uaf
hængig af materialet er stadig det vigtigste udgangspunkt.
Som et karakteristisk eksempel paa H.s fremgangsmaade skal
jeg fremdrage behandlingen af det statistiske materiale for Sveriges
udenrigshandel, der nu foreligger overordentlig fyldigt: for
Vasatiden Forssells gamle bearbejdelser, der yderligere er sup
pleret, og for en række aar efter 1637 de af H. fremdragne og
bearbejdede samtidige handelsoversigter (sammendrag af told
registre eller fuldstændige handelsbalancer; udførligst for 1685,
der indeholder saavel værdierne som kvantiteterne af hver enkelt
vare). For den mellemliggende periode er endelig Stockholms
import og eksport blevet beregnet efter de bevarede toldregn
skaber. Resultaterne af det altsammen findes udtrykt tabellarisk
i bilag V, 1—7, balancen s. 556 f. Dette fremragende materiale er
ikke blot blevet behandlet samlet i kapitlerne »internationellt
byte« (s. 38—57) og »handel och samfärdsel« (s. 550—60), men
ogsaa spredt i en række kapitler, hvor der hver gang er spurgt,
hvorledes kan jeg nu her udnytte handelsstatistikken?
Allerede udarbejdelsen, men især udnyttelsen af denne handels
statistik vanskeliggøres i høj grad af, at materialet er alt andet
end ensartet og fuldstændigt; for mange aar findes kun — eller
benyttes kun — Stockholm-materialet, og da kilderne dernæst er
af vidt forskellig proveniens og karakter, er de sikkert ogsaa af
tilsvarende forskellig paalideligheds kvalitet. Kun for tre korte
perioder (1637/40, 1661/62 og 1685) har H. anset det for raadeligt
direkte at opstille en tilfredsstillende handelsbalance (s. 555 ff.).
Tallene og deres betydning diskuteres selvfølgelig meget grundigt
under hensyn til alle fejlkilder, vigtigst er dog de teoretiske be
tragtninger til forstaaelse af udviklingen fra importoverskud til
eksportoverskud. For de øvrige aar har H. konsekvent forkastet
en tvivlsom rekonstruktion af handelsbalancen, endogsaa for
Stockholm, for hvilken by der nok findes en tabel over udvik
lingen af importværdien, men hvor de tilsvarende beregninger
for eksporten kun udtrykker varesammensætningens relative ud
vikling.
H. har nemlig ment, at selv om man i stor udstrækning maa
forkaste de absolutte tal, kan man dog med anvendelse af »nödig«
11
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forsigtighed benytte de relative tal. Ved en sammenligning af
procentfordelingen indenfor omsætningens varer og varegrupper
for en kontinuerlig række af aar helt op til vore dage (1928) faar
han nogle interessante tal frem, der viser den forbavsende omlæg
ning af handelens sammensætning. I 1559 var 25 °/0 af importen
salt, i 1928 kun 0.2 °/0; for humle var de tilsvarende tal henholdsvis
19 °/o og 0.2 °/0; alt i alt omfattede konsumtionsvarer (incl. klæde)
ikke mindre end 95 °/0 af importen i Vasatiden, hvortil nu kun
svarer ca. 20%; raavarer indgik den gang praktisk talt ikke i
indførselen, mod nu over halvdelen.
Varesammensætningens udvikling for eksporten (s. 55) er ikke
mindre interessant, skønt ikke saa aldeles omvæltende. I mod
sætning til importen behandles denne kun kort i sammenhæng;
som allerede anført har eksporten ifølge H. ikke saa stor interesse
i sig selv, men indirekte har den betydning for landets økonomiske
fysiognomi paa anden maade. Det vigtigste er, at den viser,
»de sysselsättningar, varmed folket skaffade sig sin försörjning«
(s. 54); den indgaar derfor stykkevis som grundstammen i de
enkelte kapitler om de forskellige produktionsgrene, der giver sig
udtryk i betydelig eksport: skovbrug, jagt og fiskeri, bjergværks
drift. Det burde sikkert have været noget stærkere understreget,
at da eksporttallene kun angiver overskudsproduktionens stør
relse, er de ikke noget fuldgyldigt udtryk for den samlede pro
duktion. For hovederhvervet, landbruget, har H. dog gjort en
undtagelse, og kun her kunde misforholdet mellem produktion
og udenrigsk afsætning blive afgørende. For de behandlede erhverv
illustrerer eksporten sikkert i store træk de rigtige tendenser i
udviklingen. H.s tabeller viser, hvorledes jagten svinder i betyd
ning (fra 22 °/0 af eksporten i 1559 til 3.8—0.1 °/0 i 17. aarh.),
mens kobberet vinder frem og bliver det afgørende produkt (stiger
fra henholdsvis 5.5 °/0 til 23—44 °/0 i samme periode); ligeledes
viser de, hvorledes skovbrugscentret vandrer mod nord, fra Små
land i 16. aarhundrede til Värmland i det 17., mens Norrlandene
og Finland endnu kun langsomt voksede frem indenfor den egent
lige træeksport. Fra disse fjerne egne var transporten for be
sværlig og fragten for dyr for disse grovvarer; derimod var disse
nordlige egnes andel i forædlede træprodukter som beg og tjære
langt større, i 1685 knap 3/4 af Sveriges samlede eksport af disse
produkter mod kun x/5 af den samlede tømmereksport.
H. nøjes ikke med at slaa disse tal fast, men drøfter ogsaa
indgaaende den økonomiske betydning af tallenes kendsgerninger.
Desværre giver de relative tal ikke altid fuld oplysning om, hvor
ledes den fundamentale omlægning er opstaaet, da de ikke kan
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give noget som helst udtryk for omsætningens vækst, hverken
absolut eller relativt, og hverken totalt eller pr. individ. Her lader
H. os i stikken, bevidst og med gode videnskabelige grunde,
navnlig frygten for at vildlede. Afgørende maa det dog have
været, at befolkningen i Vasatiden har været saa godt som selv
forsynende paa alle omraader med undtagelse af et par saa livs
vigtige varer som salt og humle — biraastoffet til det uundvær
lige øl. Kun saaledes kan man ogsaa forstaa, at importen af
luksusvarer, der angik den snævreste overklasse, kunde beløbe
sig til omtrent en trediedel af den samlede import.
Det er et dominerende træk i H.s fremstilling, at der saa vidt
muligt gives alle vurderinger et kvantitativt udtryk. Atter her
er H. paa heldig maade mere økonom end historiker. En historiker
lægger fortrinsvis vægt paa at konstatere de enkelte fænomeners
tilstedeværelse og belyse deres karakter; tallene tages nok med,
ja, kan undertiden søges, men de maa tale selv; teoretikeren kan
ganske vist undertiden lade fuldstændig haant om tal, men naar
økonomen anvender tal, ønsker han at give fuld oplysning om,
hvad de indre størrelsesforhold betyder. Statistik bliver saaledes
af overmaade stor betydning for H.; det er udviklingskurvernes
bevægelser, tendenserne, der ved siden af proportionsforholdene
bliver det afgørende. Mens »Ursprungsgeschichte« for historikeren
er af fundamental betydning, bliver for økonomen selve det at
skabe nyt og omforme gammelt i virkeligheden først af betyd
ning i det øjeblik, det kan maales; eksemplet er i sig selv kun
lidet oplysende og kan kun illustrere; det er spørgsmaalet om
hyppighed, det kommer an paa.
Langt de fleste kapitler er bygget paa de store liniers be
vægelser, udtrykt i absolutte tal, hvor det er muligt (fx. befolk
ningstal, ejendomsfordeling, skibsfart), ellers — og undertiden
tilstræbt for bedre at faa tendenserne frem — relativt udtrykt
(foruden handelens omsætning især priser og velstandsudvikling).
I virkeligheden er tabellerne i bilagene (og delvis i teksten) samt
de vedføjede diagrammer den akse, hvorom hele bogen er bygget
op. For enkelte omraader har det kvantitative materiale dog sagt
stop, saa H. har maattet nøjes med en skønsom vurdering af
politik og illustration ved eksempler (især haandværk og industri,
indre handel, hele kreditvæsenet samt delvis indvandringen af
fremmede).
H.s forstaaelse af statistik kan vanskeligt overvurderes;
hans ræsonnementer, den teoretiske drøftelse navnlig af betyd
ningen af udviklingskurvernes svingninger, men ogsaa af deres aar-
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sager, viser, hvor langt dybere forstaaelse man kan naa, naar man
behersker den økonomiske teori, af den lovmæssighed og sam
menhæng indenfor samfundet, der er uafhængig af skiftende poli
tiske moderetninger. Imod de historikere, der bandlyser moderne
teoretisk viden for perioder, hvor den endnu ikke kunde anvendes
i praksis, fordi den ikke eksisterede, har H. hævdet berettigelsen
af dens anvendelse og meget træffende udtrykt det i en lignelse;
det vilde svare til, om man vilde anse det for umuligt at anvende
logaritmer ved behandling af tal fra før 1600, fordi logaritmerne da
ikke var opfundet (Ekonomi och historia s. 29). Med rette, fordi
den anvendte teori ogsaa kun er et redskab. Om disse historikere
»skulle (man) — skriver han — tro, att [de] uppfattade de ekono
miska "lagarna" som rättsliga föreskrifter, vilka det vore orättvist
att ge retroaktiv kraft«. En anden sag er det, at »lovene« ofte virker
i andre baner end i det moderne samfund, fordi det økonomiske
fysiognomi paa grund af tradition, magt e. lign, har været ander
ledes (fx. prisdannelse, jordværdi); men netop teoretikeren forstaar bedst at vurdere betydningen af disse afvigelser.
Som H.s teori gennemlyser alle statistiske sammenstillinger
saaledes ogsaa alle økonomiske fænomener. For historikeren kan
hans udførlige argumentering undertiden synes lidt for om
stændelig, næsten pedantisk, men det er rigtigt, at alle muligheder
maa gennemprøves, før den endelige dom kan fældes med netop
den sandsynlighedskvalitet, som diskussionen har gjort tilladelig;
det er netop en af H.s vigtigste dyder, at alle usikre resultater
ikke udtrykkes ved et intetsigende »maaske«, »rimeligvis« eller
»sikkert«, men at ogsaa tvivl og sandsynlighed maales.
Som eksempel skal jeg driste mig til at berøre Gustav Adolfs
meget diskuterede kobberpolitik; den række af problemer, der fra
indførelsen af kobbermønt 1625 (1624) og især indtil kongens død
1631 er knyttet hertil, har H. behandlet meget omstændeligt i en
række kapitler. Problemet var i korthed dette, at kongen, der især
under afviklingen af Kalmarkrigen (Elfsborg-lösen) havde faaet
øjnene op for kobberets grundlæggende betydning for Sveriges
hele stilling, ønskede at drage endnu større fordel af det, navnlig
ved at skaffe Sverige monopol til beherskelse af varen i verdens
handelen, saa han alene kunde sætte prisen. For at regulere ud
budet og stimulere efterspørgselen vilde han lade kobberet erstatte
sølvet som møntmetal; imod Axel Oxenstiernas og andres kritik
førte kongen sin politik ud i livet. Resultatet blev en stor fiasko,
som H. nøje udreder i alle dens faser, idet han navnlig viser,
hvorledes den af rent teoretiske grunde maatte slaa fejl, at den
selv under uforandrede forhold ikke vilde have haft livsmulighed.
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Specielt vises det, at kobberudmøntningen ikke kunde have nogen
væsentlig betydning for monopolet; bl. a. medførte monopolprisen
paa det umøntede kobber, at kobberet undertiden fik større værdi
i metal end mønt, hvoraf følgen blev, at kobbermønt ekspor
teredes i stedet for ren kobber. Ganske vist stødte der forskellige
uforudsete begivenheder til, der gjorde monopolets fallit langt
voldsommere: ikke alene Spaniens samtidige afskaffelse af kobber
mønt, men sikkert ogsaa en nyopdukket import af kobber fra
oversøiske lande, især fra Japan1. Af interesse i denne sammen
hæng er ikke saa meget den endelige vurdering af det oversøiske
kobber, hvis betydning prof. Heckscher udfra sin dengang meget
begrænsede viden herom (de svenske indberetninger fra Holland)
praktisk talt afviste. Ulige vigtigere er det, at eksemplet viser
paalideligheden af H.s teoretiske betragtninger; for netop den
mindskede efterspørgsel efter kobber i Holland efterlyser H. en
rimelig forklaring paa. Just det hul kan det japanske kobber
udfylde.

Betydelig interesse knytter der sig til karakteren af den kri
tiske sans i professor Heckschers forskerpersonlighed. Den ad
skiller sig nemlig stærkt fra den sædvanlige kildekritik. Udgangs
punktet er kun sjældent en detaljeret eller systematisk analyse
til bestemmelse af kildens karakter og paalidelighedsgrad; — en
undtagelse er behandlingen af Risinghs »kiop-handelstractat«
(s. 692 med anm.). H.s kritik kan vist bedst karakteriseres som
en blanding af sund sans og teoretisk indsigt, en realkritik, der
sætter ind, saa snart teorien ikke kan sammensvejse kildemate
rialets samlede sum af konkrete oplysninger til en organisk hel
hed med fuld og alsidig funktionsmulighed.
Ved siden af kritikken og forstaaelsen af tal skal især fremhæves
forfatterens konfronteringer af den økonomiske teori og politik
med virkeligheden. Et enkelt eksempel vedrørende Gustav Vasa
kan vise, hvad det betyder. Af den 29 bind store Gustaf den forstes
registratur har H. fremdraget ca. 2000 citater angaaende økono
miske forhold (s. 15 f.); af disse berører over halvdelen byerhverv,
skønt bybefolkningen kun udgjorde højst 5 °/0 af den samlede
befolkning; en fjerdedel drejer sig om bjergværksdrift, mens kun
4 °/0 af befolkningen har ernæret sig ved dette erhverv. Den egent1 Fremført af prof. Alb. Olsen i hans opposition mod Wolontis’ dispu
tats Kopparmyntfoten i Sverige 1624—1714, gentaget i en konkurrence
forelæsning 1936 (nu trykt Scandia X (1937)); af hvor stor praktisk betyd
ning den har været paa saa tidlig et tidspunkt er endnu uafklaret, dog
sikkert ikke helt saa meget som af A. O. antaget. Alene rygtet herom og
muligheden for nye markeder maatte dog forringe efterspørgselen betydeligt.
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lige landbefolkning derimod, der omfattede over ni tiendedele af
det svenske folk, er kun blevet betænkt med en femtedel. Det
vilde imidlertid være falsk at drage den slutning, at registraturens
tal skulde være et direkte udtryk for kongens interesser, langt
mindre for erhvervenes indbyrdes betydning for landet — der
paa den anden side dog heller ikke kan maales ved den procent
vise fordeling af erhvervenes udøvere. — H. paaviser her, simpelt
men nyttigt, at en hovedaarsag til byerhvervenes overrepræsen
tation skyldes en ret raa overførelse af den kontinentale »by
politik«; denne var langt mere paa sin plads i Tyskland, hvor
bybefolkningen allerede da udgjorde 25 °/0 imod kun en femtedel
heraf, 5 °/0, i Sverige.
Karakteristisk for arten af H.s kritik er ogsaa analysen af
Gustav Vasas skrappe forordninger i 1546, der ifølge deres egen
motivering fremkom i den hensigt, at »the almennelige beswæringer
vm then dyre tijdh botede och affskaffade bliffua kunne«1. I virke
ligheden var dyrtiden — viser H. — kun et paaskud, der skulde
dække det egentlige motiv, at komme en række foreteelser til livs,
som længe havde irriteret kongen. Samtidig skulde de angivne
bevæggrunde skjule den vigtigste aarsag til dyrtiden, nemlig
kongens egen møntforringelse2.
Paa lignende maade viser H. skepsis overfor alle motiver, der
paaberaabes i den økonomiske politik. Først efter grundig under
søgelse kan det afgøres, om motivet er bevidst vildledende (som
i nævnte tilfælde), om det er ensidig overdrevet (hvad der er
det normale), eller om det muligvis netop skulde ramme sand
hedens kærne.
At dømme efter den faldende skala af interesse, som regeringen
i det 17. aarh. viste bjærgværksdriften, fra »de ädlare verken«,
først og fremmest sølv, men ogsaa kobber, ned til jernet, der
længe var saa godt som upaaagtet, skulde man tro, at deres be
tydning rangerede i samme rækkefølge. H.s undersøgelser viser,
at virkeligheden tværtimod var omvendt; med undtagelse af
ganske korte perioder var jernet det dominerende i forhold til
kobber, mens sølvet spillede en ganske underordnet rolle; forholdet
mellem værdien af sølv- og kobberproduktionen var 1 : 13—14
(s. 445), og værdien af kobbereksporten beløb sig vel ikke til halv
delen af jerneksporten selv i kobberets glansperiode (bilag V. 2).
En systematisk kildeanalyse og vurdering af de store kilde1 Se registret: »dyra tiden«; nu bedst og udførligst udgivet i Stockholm
stads tänckeböcker ed. Joh. Ax. Almquist (1936) s. 143—69.
2 Det kan dog vel ikke helt lades ude af betragtning, at der paaberaabes
en misvækst fire aar i træk?
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komplekser, der er værkets grundlag, gives ikke; men det skal
straks indrømmes, at den stadig vaagne realkritik holder H. fri af
forsyndelser, den mindre skolede teoretiker uvægerligt maatte gøre
sig skyldig i. Den bedste illustration har jeg fundet i forf.s behand
ling af det toldstatistiske materiale og »Stockholms vågböcker«
(bilag V—VI). Disse to kildegrupper er blevet bearbejdet uafhæn
gigt af hinanden; for enkelte aar i perioden 1573—1622 er dog de
to kilders resultater blevet stillet sammen (bilag VI s. 28), og en
konfrontering viser store uoverensstemmelser. Oftest viser told
regnskaberne de største tal, for kobber et enkelt aar (1585) endog
15 gange saa stort og i gennemsnit 2,6 gange; for smør er over
vægten langt mindre, for jern er overensstemmelserne undertiden
relativ god, ja, vejerbøgerne kan endog ofte vise de største tal.
H. indrømmer, at materialet »är visserligen ganska säkert varken
fullständigt eller ens likformigt från år til år« (bilag s. 28), og
anfører, at uoverensstemmelserne maner til »stor försiktighet vid
anvendelsen« af vejerbøgerne (bilag s. 29). Som allerede nævnt
bruger H. ogsaa fortrinsvis de relative tal. Derved fremkommer
der selvsagt ikke saa upaalidelige resultater, men en tilsvarende
benyttelse af parallelkilden vilde dog føre til et noget andet re
sultat, om end ikke til en anden tendens — og hvad er da det
rigtigste? Dette spørgsmaal lader H. ubesvaret. Det vilde dog
have været et forsøg værd saa vidt muligt at fastslaa aarsagerne
til de store afvigelser. H. er selv inde paa denne vej, idet han
anfører, at de store uligheder »tyda på att varor delvis vågförts
vid uppstadsvågarna« (dvs. ved indskibningen fra Mälarbyerne
til Stockholm), men ogsaa »otillfredsställande redovisning« paaberaabes. En samlet analyse af de to kilderækker kunde sik
kert have ført os problemets løsning langt nærmere. Vejerbøgerne
for 1548 har H. allerede selv suppleret med det manglende os
mundjern, der var udeladt. Ligeledes har H. vist, at bogføringen
paa et tidspunkt skiftede fra at notere eksportørerne til at regi
strere leverandørerne; derved er dog omfanget af medtagne varer
ikke ændret. Men med udgangspunkt i den af H. iagttagne son
dring mellem »svenske män« och »tyske män« og sondringen
mellem »köpt gods« og det gods, man havde »låtit väga« for
aarene 1546 og 1548, kunde man sikkert komme gaadens løs
ning meget nærmere; for en del af de følgende aar kunde de
ovennævnte inddelinger desuden sikkert erstattes af toldregi
strene, fx. for 16041. Det er sandsynligst, at der har været en
1 Ved sammenligning af de to kilder kunde man have skilt ud dels
»solgt til navngivne personer« overfor en anden rubrik »udskibet direkte«
og dels »svenske befragtere« overfor »udenlandske befragtere«.
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meget nær forbindelse mellem vejerprotokollerne og toldregistrene,
ja, mon ikke netop vægtsedlerne (udstedt i Stockholm eller i
»uppstäderna«) normalt har været grundlaget for fortoldningen?
At H.s hypotese om vejning i »uppstäderna« er rigtig, har jeg
kunnet forvisse mig om ved anvendelse af toldregistrenes enkelt
indførelser, fx. 1604, hvor der for hver enkelt udenlandsk befragter
findes et køberegister for de fortoldede varer; her noteres det ofte,
at de er leveret fra Arboga, Vesterås eller en anden Mälarby.
Skulde endvidere aarsagen til de store mangler, specielt for kob
beret, ikke være den, at kobber i langt større udstrækning end
nogen anden vare var kronens egen eksport1. Ved en analyse af
den anvendte bogføringsteknik, især principperne for, hvad der
medtoges og hvad der udelodes, vil det være muligt at faa et
ganske anderledes sikkert resultat og altsaa drage videre og rig
tigere slutninger, end H. har kunnet. Det maa dog indrømmes,
at fuldt gennemført blot for visse aar vilde denne metode kræve
et meget omfattende arbejde.
I det hele taget vilde den strenge kildekritiker nok hist og
her kunne sætte et lille mærke. En meget almindelig forsyndelse,
som historikere selv ofte begaar, er sammenarbejdeisen af for
skellige kilder; kildekritikeren derimod analyserer de to, viser for
holdet imellem dem for sluttelig enten at forkaste den ene til
fordel for den anden eller ogsaa anvende hver især paa sin plads.
Skønt H. oftest har sans for kildens enhed, kan han ikke altid
frikendes for denne tilbøjelighed. Lad os til eksempel tage en
undersøgelse angaaende »godsavsöndringarna« (s. 304 fl.).
Der findes to samtidige kilder til bestemmelse af den svenske
krones godsoverdragelser til adelen, begge opgørelser fra 1652 over
jordfordelingen; den ene kalder sig »Förslagh uppå Frälsze Man
talet« (bearbejdet i Bilag IV. 5), den anden »Extract opå Rijkzsens
Mantal på närmeste Förslagh« (først fundet under udarbejdelsen,
meddelt i facsimile som løst bilag og opstillet tabellarisk s. 306).
De to kilder afviger en del fra hinanden; tallene i de enkelte
rubrikker falder kun sjældent sammen — aldrig i de sammen
regnede summer; særlig afviger opgørelserne over »gamalt frälse«,
hvor »Förslagh« bestandig har større tal end »Extract«, og en
delig er der i »Extract« opstillet en særlig post, »säterier«, mens
disse i »Förslagh« indgaar som dele af de andre afdelinger. Des
værre er det ikke lykkedes for H. at fastslaa de to kilders pro1 Det er et aabent spørgsmaal, i hvor stor udstrækning kronens egen
eksport er medregistreret; i toldregistrene er dog en stor del medtaget i
aartierne omkring 1600, hvor den findes saavel i toldlængderne som i
»avkortningerna«.
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veniens eller med sikkerhed bestemme deres forskellige karakter
og indbyrdes forhold. Skønt H. ved udførlige stikprøver (sammen
ligninger med de meget detaljerede »landsböcker«) har fastslaaet,
at ekstraktet »gav de riktigaste resultaten«, drister han sig alligevel
ikke til at lægge dette til grund fremfor det saakaldte »Förslagh«,
men anser det for »lempligast att ta hänsyn till slutsatserne på
grundval av båda«. Resultatet heraf bliver dels en sammenarbejdelse, der sideordner mere sikre med mere usikre resultater, dels
en parallelfremstilling, der gør et i forvejen vanskelig tilgængeligt
stof endnu mere indviklet. Det forekommer mig, at H.s bestem
melse af en øvre og nedre grænse for overdragelsernes omfang kun
vilde have fuld gyldighed, hvis principperne for de to opgørelser
i forvejen var sikkert fastslaaet. Kildekritisk rigtigere vilde det
sikkert have været, om H. — selv uden at have ført fuldstændig
bevis for rigtigheden deraf — havde foretrukket ekstraktet fremfor
»Förslagh« (hvis betydning vist bedst svarer til »overslag«) og
benyttet det saa langt som muligt. Slutninger ud fra den ene
kilde vilde være af relativ stor paalidelighed og fremstillingen
vilde blive anderledes simpel. Gør man derefter brug af H.s — i
og for sig sandsynlige — hypotese, at differencen mellem de to
kilders tal beror paa, at avgrænsningen mellem gammelt og nyt
»frälse« er sat til forskellig tid (i »Förslagh« til Gustav Vasas død, i
»Extract« derimod til Gustav Adolfs tiltræden), kan godsafsondrin
gerne fordeles paa de to perioder — men her bliver usikkerheds
momentet ganske anderledes stort. Kildekritikkens gyldne regel
om saavidt muligt at sondre skarpt mellem resultater af forskellig
paalidelighedskvalitet vilde derved være sket fyldest.
Allerede her, men endnu tydeligere i det følgende, hvor H.
ved at inddrage yderligere kilder søger at fordele godsafstaaelserne
paa endnu kortere perioder (s. 307), forstaar H. fuldtud betyd
ningen af sætningen om kildens enhed, men mener, at den ogsaa
har sin begrænsning — især ved kilder af numerisk karakter, hvor
slutninger paa grundlag af forskellige kilder kan »limitera verk
ligheten«1. Denne betragtning er rigtig, men det er en yderst
farlig metode, der for ubestemmelige kilder kun maa anvendes i
yderste nødsfald og da selvfølgelig med reservation og iagttagelse
af den allerstørste forsigtighed. I den praktiske behandling af
godsafstaaelsernes udvikling er H. da ogsaa klar over sin for
syndelse mod enheden, idet han her som overalt understreger det
usikkerhedsmoment, der kommer ind, naar man sammenfletter
heterogene kilder (resultaterne bliver nok »i hög grad approximative«, mener han, »eftersom olika källor ge olika resultat«). H.
1 Udtryk anvendt af forf. i brev til anm.
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giver endog her afkald paa at finde fejlgrænserne; han anser det
for nødvendigt at forkaste alle absolutte tal til fordel for den
procentuelle fordeling, der netop i denne sammenhæng er af størst
interesse. Disse relative tals »tillförlitlighet är antagligen större«
end de absolutte tals, mener H. Ja, sikkert, men ikke givetvis,
og i hvert fald kan resultatet aldrig blive fejlfrit. Den strengt
kildekritiske historiker turde aldrig have tilladt sig at sammen
fatte saa forskelligartede kilder. Men paa den anden side: prof.
Heckscher har ret; der kræves virkelig en bro imellem dem. Og
hvad er da mest prisværdigt: paa forhaand at opgive, eller dog
at gøre et forsøg, som ganske vist ikke er solidt, men som heller
ikke giver sig ud for at være det? Dommen vil her altid være
stærkt subjektiv, men afhænger i sidste instans alene af de resul
tater, de enkelte konstruktioner fører til; den fortjeneste har for
søget i hvert fald, at det opfordrer efterfølgerne til at grave dybere.
Endelig et sidste eksempel, der ganske vist ikke faar betydning
for fremstillingen, men som viser historikerens og økonomens for
skellige indstilling: økonomen korrigerer og supplerer en kilde
eller metode, hvor historikeren vilde forkaste. Forssell havde i
sin tid anvendt forholdet mellem størrelsen af den beregnede høst
og det beregnede folketal i sidste halvdel af det 16. aarh. som
bevis for en relativ velstand, idet høstudbyttet pr. indbygger blev
forbavsende stort, større end i 1870. H. paaviser nu store mangler
ved begge grundtal; hans korrektion giver kun ca. halvdelen.
Alligevel forkaster H. ikke straks metoden i sin helhed, men »en
kontrol är högst behövlig«; denne kontrol finder H. i de langt
sikrere kalorieberegninger paa grundlag af samtidige udspisningslængder, og disse fører til samme gunstige konklusion som Fors
sells. De Forssell-Heckscherske høstberegninger er ikke alene for
usikre, men ogsaa misvisende som udtryk for velstand; H.s
kalorieberegninger er det primære og ikke en kontrol.
Skal man sammenligne de to arter af kritik: historikerens
systematiske kildekritik med den økonomiske teoretikers real
kritik, er det vanskelig at give nogen forrangen. Det ideelle vilde
være at beherske dem begge, men det er vel neppe muligt for
nogen; for den økonomiske historie er jeg nærmest tilbøjelig til
at lade vægtskaalen synke svagt til fordel for realkritikken.

Særlig opmærksomhed fortjener H.s fine talforstaaelse, den
stadige omregning af de foreliggende tal og den udsøgte sans for
at opstille dem i tabeller og diagrammer netop i den form, der
paa den mest simple og mest rigtige maade dækker det økonomiske
indhold. Jeg har tidligere nævnt opstillingen af det handelsstati-
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stiske materiale og skal her nøjes med at henvise til de to tabeller
s. 556, hvor hele det økonomiske resultat af det meget omfattende
materiale til handelsbalancen i 17. aarh. rummes i en nøddeskal1.
I den lige omtalte tabel over udviklingen af godsafstaaelserne
(s. 307) fremgaar forstaaelsen af de rette forhold af et enkelt
typisk træk; afstaaelserne under de forskellige regenter udregnes
ikke blot totalt, men omregnes ogsaa pr. aar. Ligeledes udregnes
befolkningstilvæksten selvfølgelig heller ikke ved den simple gen
nemsnitsprocent, men ved sammensat renteberegning (s. 30).
Et af de smukkeste eksempler paa, hvorledes et materiale kan
blive endevendt og udsuget til sidste draabe, er behandlingen af
jernproduktionen, især »brukshanteringens« udvikling. Ikke
alene er et stort materiale blevet sammentrængt i 7 parallelle
tabeller (ialt kun 3 sider), men yderligere er det blevet anvendt
til at belyse udviklingen fra hundrede aar forud. Et fuldstændigt
materiale foreligger nemlig kun for saa sene aar som 1695 og
1747, mens det springende punkt i problemstillingen ligger i 1636.
Spørgsmaalet er, hvad der blev følgen af, at regeringen i det aar
— især af frygt for træmangel til smeltningen — forbød opret
telsen af nye »bruk« i Bergslags-distrikterne; udenfor disse omraader skulde næringen derimod være fri. Ved opstillingen af det
meget fint udtænkte tabelsystem lykkes det H. at projicere for
delingen fra kildernes tid tilbage, saa man paa fuldgyldig maade
kan aflæse udviklingen gennem hele det 17. aarh. Resultatet bliver
en ny demonstration af modsætningen mellem politikkens hensigt
og den opnaaede virkelighed. Bergslagen havde nok ikke helt
samme relative fremgang som de udenforliggende jernproduce
rende egne, men i absolutte tal gik saavel antallet af »bruk« som
produktionen stærkt fremad. I henholdsvis 1695 og 1747 udgjorde
produktionen i »bergslagsbruk« oprettet efter 1636 henholdsvis
40 °/0 og 46 °/o
den samlede produktion i Bergslagen. Og af
Sveriges samtlige eksisterende »bruk« i 1695 faldt 49.7 °/0 af de
nye (oprettet efter 1636) paa Bergslagen; af de ældre var pro
centen dog langt større nemlig 77.6 % 2.
1 Man kunde dog godt samtidig ønske sig statistikkens tal mere ud
førligt meddelt, bl. a. ogsaa de absolutte tal, men H. har udskudt dette til
en publikation af hele det handelsstatistiske materiale 1637—1738, der nu
som en del andet her benyttet materiale foreligger i Økonomisk-historisk
Instituts samlinger.
2 En lignende tilbageregning fra et senere materiale til tidligere forhold
■er de foretagne beregninger over befolkningstallet i første halvdel af det
18. aarh., dels en beregning af blodtabet i den store nordiske krig ud fra
befolkningens sammensætning af køn og aldersklasser i »tabellverket« (folke
tællingerne) siden 1750, dels rekonstruktionen af folketallet fra 1750, aar
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Skønt forholdsvis lidt udnyttet i den samlede fremstilling (til
belysning af krigsfinancieringernes karakter) skal den dybtgaaende
analyse af betalingen af den anden Älvsborg-lösen 1613—19 frem
hæves (Studier s. 175—218). Det smukt bevarede materiale, i
Kammararkivet alene 82 pakker (»buntar«), ført i den tids meget
primitive og uoverskuelige bogholderi, har H. formaaet at trænge
sammen til 6 moderne hovedregnskabsoversigter. Heri findes nøj
agtige oplysninger om karakteren af alle transaktioner: rigsdaler
skatten, som den udskreves, som den oppebares af de lokale
myndigheder (oftest i andre mønter eller in natura) og indbe
talingen til den særlige kasse efter en lokal »förväxling«; ligeledes
redegørelse for de finansoperationer, der supplerede og formidlede
skatteindtægten, fortrinsvis salg af kobber, men ogsaa laan saavel
indenlands som i Nederlandene, og endelig udbetalingen til Dan
mark. Alt i alt en enestaaende analyse af den finansielle og øko
nomiske mekanisme paa overgangen fra gammel til moderne hus
holdning.
Karakteristisk for H.s stadige gennemprøvning af sit materiale
er de to diagrammer over skatteyderne som udtryk for velstands
udvikling (diagr. II—III). Oprindelig fandtes kun nr. II, der ud
trykte udviklingen i absolutte tal; anvendelsen af forskellig skala
for hver lens kurve førte dog til en meget smuk parallellisme af
overbevisende helhedsvirkning. Det senere tilkomne logaritmiske
diagram (III) er imidlertid ganske anderledes fintmærkende i
kraft af de rette dimensioner, som logaritmerne ifølge deres natur
maa medføre.
Sammenspillet af tallenes indhold og de anvendte synspunkter
kan man lære af dette værk. Som bekendt siger det forandrede
prisniveau for de enkelte varer ved sammenligning af vidt adskilte
perioder os kun lidt eller intet; et samlet prisindeks fortæller ikke
meget mere — desuden er det praktisk talt umuligt at opstille et
retfærdigt generalindeks. H. har derfor ikke indskrænket sig til
diagrammernes kontinuerlige prisudviklinger (se nedenfor s. 178),
men finder ved anvendelse af den engelske økonom J. S. Nicholsons
metode de relative prisers forløb, dvs. i de forskellige perioder
de indbyrdes relationer mellem de enkelte varer og varegrupper.
Derved faar man et udtryk for den forandrede knaphed og efter
spørgsel (s. 125 ff. og bilag VII). I forhold til moderne tid ligger
for aar tilbage til 1720 ved hjælp af oplysninger om fødte og dødes antal.
Disse analyser har allerede frembragt en frugtbar diskussion, dels af prof.
A. Montgomery i en anmeldelse i (Sv.) Hist, tidskr. 1936, dels herhjemme
af fhv. departementschef Ad. Jensen (Pers.hist. Tidsskr. 1935); — i Studier
s. 255—86 har H. taget hensyn til begge.
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den største forandring mellem levnedsmiddelgrupperne paa den
ene side og industrivarerne paa den anden; ved et fortsat fald
siden 16. aarh. udgør fabriksprodukternes priser kun 20—25 °/0
i forhold til levnedsmidlerne; forholdet mellem vegetabilier og
animalier har derimod fortsat været ret konstant.
Undtagelsestilfælde, hvor H.s opstilling og analyse af tabeller
ikke virker helt tilfredsstillende, kan dog findes; saaledes er ind
holdet af tabellen s. 303 om fordelingen af »gods- och ränteavsöndringarnas jordnatur« ikke helt udtømt. H. vil vise, at kronen
ikke sondrede mellem afstaaelse af det landgildeydende krongods
og det skatteydende jordegne gods (skattegods); det var i begge
tilfælde afgifterne, der overlodes uden hensyntagen til ejendoms
retten. H. mener nu, »att ränteavsöndringarna (på skattejord)
representerade rentav ett väsentligt högre värde än godsavsöndringarna (på kronojord)«. Den opstillede tabel over udviklingen
i de to landsdele Uppland og Södermanland synes dog efter Hs.
egne beregninger kun at bekræfte hovedreglen for Upplands ved
kommende: 65 °/o afsondringerne var her skattejord. For Söder
manland var forholdet netop omvendt: 71 °/0 faldt paa »krono
jord« og kun 29 °/0 paa »skattejord«. De øvrige landsdele skulde
dog efter H.s opfattelse vise mere af Upplands end af Söderman
lands type. En nærmere betragtning viser imidlertid, at H.s
hovedregel ogsaa gælder Södermanland. H.s tal er nemlig ikke
det rette udtryk for tendensen; man maa ogsaa tage de oprindelige
dimensioner mellem de to kategorier i betragtning. Det viser sig
da, at af det oprindelige gods er der efter afsondringerne indtil
1654 følgende tilbage: for krongods: i Uppland 74.6 °/0 og i
Södermanland 63.6 °/0; men for skattegods: i Uppland 90.0 °/a
og i Södermanland 79.7 °/0; Forholdet mellem bevaret krongods
og bevaret skattegods bliver saaledes: for Uppland 1 : 2.5 og for
Södermanland 1 : 1.7, saaledes at tendensen til at angribe skatte
gods i virkeligheden i begge omraader har været saa langt den
stærkeste. Forskellen synes for stor til at skyldes tilfældigheder;
der er i hvert fald grund til at søge efter aarsagerne.
Jeg har tidligere berørt H.s sans for det kvantitative; han
kan dog ogsaa være for afhængig deraf. Ved behandling af ny
dannelser og ændringer kan han undertiden tillægge de enkelte
elementer betydning efter deres numerale størrelse. Ofte kan
dette være sundt, fx. i hans konfronteringer af den økonomiske
politik imod kendsgerningernes tørre tal. Undertiden indrømmer
H. dog selv, at der af indre grunde maa tillægges i og for sig
ringe foreteelser mere indgaaende behandling og større betydning
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end dets lave procenttal angiver, fx. ved »säteri«-dannelserne (op
rettelsen af skattefri hovedgaarde) i det 17. aarh.; maalt i forhold
til den samlede jord var det en ganske underordnet sag (højst
5 °/0), men den betød en stærk omdannelse af økonomiske og især
sociale forhold (s. 318 f.).
Denne sunde vurdering savner jeg paa andre punkter, hvor
H. fæstner sig lidt for stærkt ved de rene talforhold. Det mest
udprægede eksempel er sikkert det indledende kapitel: »Folkmängdsförhållanden«. Udgangspunktet er her befolkningstætheden,
hvor Sverige sammenlignes med fastlandet: Sverige (4- Norrland)
o. 1600 4x/3 indb. pr. km2, Tyskland 25; i vore dage henholdsvis
25 og 135. Paa disse tal konkluderer H., at Sverige paa Gustav
Vasas tid »representerade ... en synnerligen primitiv ekonomisk
typ«, hvor man »förmodligen kommer verkligheten närmast« ved
at sidestille den tids Sverige med karolingertidens Vest- og Mel
lemeuropa (s. 32). Denne sammenligning maa jeg opponere imod;
der findes andre betydende faktorer end befolkningstæthed: tek
nik, samfundsstruktur og almindelig kultur. Konsekvensen skulde
blive, at man med lige saa stor ret kunde sidestille det moderne
Sverige med reformationstidens Tyskland! Her har oppositionen
imod Sveriges tillempning af fastlandets bypolitik i Sverige, skønt
det kun havde en bybefolkning paa 5 °/0 mod Tysklands 25 °/0
(»likartad politik« paa »olikartad verklighet«), ført H. for vidt.
Ved behandlingen af det stillestaaende landbrug, forekommer
det mig til gengæld, at H. gaar til den anden yderlighed. For en
stor del hænger det sikkert sammen med det rent praktiske for
hold, at dette erhverv er saa lidet oplyst; noget skyldes dog ogsaa
H.s principielle stilling, at lægge hovedvægten paa det dynamiske
fremfor paa det statiske (»det biir naturligt at lata främställningens rytme bestämmas av det mer föränderliga« (s. 21). Dette
princip er i virkeligheden historikerens egen. Men historien er
ikke rytme alene; der maa være hvilepunkter bestaaende af til
standsbeskrivelse, og mens hovedvægten for den dynamiske ud
vikling maa lægges paa de udslaggivende faktorer, maa den ved
den statiske beskrivelse lægges paa de bærende elementer. An
vendt paa det foreliggende vil det sige, at der skulde være tilmaalt landbruget en ganske anderledes plads som forudsætningen
for udviklingen af det hele Sveriges økonomiske liv. Et andet
spørgsmaal er, om H. har ret i den opfattelse, at landbruget har
været saa stillestaaende? Det gælder i hvert fald ikke i Dan
mark, saa vidt det i øjeblikket kan overses.
Med undtagelse af jordejendomsfordelingen1 er landbofor1 En samlet og lettere tilgængelig fremstilling har H. givet i sit foredrag

177

ANMELDELSER

holdene i det hele stedmoderligt behandlet. Mens arbejderfor
holdene for de arbejdsmæssigt set lidet betydende bjergværks
erhverv er fremstillet ret udførligt, findes der kun svage tilløb
til en tilsvarende skildring af beskæftigelsesproblemerne indenfor
det ulige vigtigere landbrug; foruden paavisningen af hoveriets
overmaade ringe betydning og udstrækning — bl. a. fuldstændig
mangel af ufrit hoveri, findes der kun en kort omtale af tyende
forholdene (tjänstehjonstadgan s. 326 ft.), der karakteriseres som
det »enda viktiga arbetareproblem« i ældre tid. Alene dette havde
fortjent en mere indgaaende behandling; vigtig er ogsaa forholdet
mellem gaardmænd paa den ene side og husmænd (torpare) samt
landsbyhaandværkere og andre jordløse paa den anden, det økono
miske samspil »på låndsbygden« og dennes organisationsformer —
noget af det, der er kærnen i John Frödins studier for den senere
tid; landsbydriften har i virkeligheden været en særdeles vigtig
»företagsorganisation«. Glemmes maa det dog ikke, at ogsaa her
har H. fremdraget nye forhold og sat meget i den rette sam
menhæng.
Et vist misforhold gør der sig ogsaa gældende i skildringen
af den indre handel i modsætning til udenrigshandelen, om end
her med større ret. Udenrigshandelen er hos H. en hovedstamme,
medens den indre handel — naar undtages Gustav Vasas person
lige handel — maa nøjes med en kort karakteristik af markeds
handel og »gårdfari« (bissekræmmere) fra det 17. aarh. Alene
karakteristikken af indre handel som »allmän livsfunktion« for
alle klasser opvejer dog mange sider beskrivelse, selv om den ikke
er tilstrækkelig. Samspillet mellem land og by, for Stockholm
specielt Norrlandshandelen og forholdet til Mälargebetet, vilde
være overordentlig »central«, og et materiale dertil har i hvert
fald Stockholm i regnskaberne over »lilla tullen« (accisen), men
det meget store arbejde at udnytte dem er overladt den fremti
dige forskning.
Det vilde være fristende at fremdrage langt flere af de spørgsmaal, H. har givet nyt indhold; hver side rummer nye løsninger
og afdækker samtidig nye problemer, de fleste ganske vist kun af
speciel svensk interesse, men mange dog af stor almindelig be
tydning. Jeg skal her indskrænke mig til at fremdrage et par. Be
handlingen af befolkningsproblemerne og velstandsudviklingen er
som anført særdeles interessant — ogsaa principielt; jeg kan dog
i det store og hele nøjes med at henvise til Montgomerys anmelpaa historikerkongressen i Stockholm 1935; trykt i Nordisk tidskrift 1935
s. 329—43.
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
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delse, der specielt behandler disse problemer. Overensstemmende
med Montgomery vil jeg anvende skattemandtalsdiagram
merne med noget større forsigtighed end H. selv. Som H. anfører
og hans svenske anmelder understreger, har svingningernes be
tydning for velstanden kun gyldighed for kortere perioder; for
længere maa befolkningstallet afgjort blive vigtigere. Men ogsaa
fra aar til aar bliver svingningerne let misvisende. Jeg deler i og
for sig H.s opfattelse, at nødsaar mere er dikteret af epidemier
og misvækst end af krige, men kan dog ikke tilbageholde en mis
tanke om, at en langt mere effektiv skatteudskrivning i krigstider
gør kurven til et for gunstigt barometer. En analyse af den sociale
organisation — og specielt familiens — i forbindelse med og uaf
hængig af en kildekritisk undersøgelse af skattelængdernes karakter
og sammensætning — ikke blot summerne — kunde gøre en
bedømmelse paalideligere. Jeg indrømmer tabellernes og diagram
mernes overordentlig store værdi som arbejdshypotese, men som
endeligt resultat trænger de til bekræftelse.
Et af de vigtigste problemer for den internationale økonomiske
historie knytter sig til priserne. I mange aar har en international
kommission under ledelse af professor Beveridge arbejdet med
priskilder fra en lang række lande. Desværre er intet af dette
publiceret, saa H. har maattet gøre sit arbejde fra grunden af og
har kun haft de danske kapitelstakster at sammenligne de svenske
priser med1. Det svenske materiale er ingenlunde godt, saa slet,
at H. endog har afslaaet at lade Sverige representere i kommis
sionen2, og i virkeligheden endogsaa daarligere, end det fremlagte
materiale giver indtryk af; ikke alene er der mange lakuner, men
yderligere er kvaliteten for en del ringe, bl. a. er de meget be
nyttede »varehus«-regnskaber ofte kun aarligt fastsatte takster,
saaledes at det ikke kan opfylde den moderne prisstatistiks krav:
enhedsserier, lokale og aartidsmæssige svingninger, hvis endelige
funktion giver landets endelige aarspris, og hvis yderste maaler et generalindeks (pristal). H. har imidlertid udnyttet sine pris
kilder overmaade langt; møntforvirringen har han praktisk talt
1 De mest moderne prisstatistikker er i øjeblikket Lord Hamiltons over
de spanske priser og A. P. Ushers over de franske og engelske hvedepriser
(Review of Economic Statistics vol. XII og XIII (1930—31), som H. dog
ikke har anvendt.
2 Det danske prismateriale synes derimod ikke saa daarligt; bortset
fra de udmærkede kapitelstakster, der jo ikke er virkelige handelspriser,
men afløsningstakster for kornafgifter (forholdet til de reelle priser er aldrig
blevet undersøgt), findes der rige pris- og lønkilder fra det meste af 16.
aarh., lensregnskaber, byregnskaber m. m.; som lønkilde maaske først og
fremmest sundtoldsregnskaberne.

ANMELDELSER

179

elimineret, bl. a. ved konstruktion af dobbeltdiagrammer (i daler
som udtryk for de internationale priser og i mark örtug som
indenlandske priser). Priserne er omsatte fra absolutte til relative
tal og i det hele bearbejdet efter saa fine metoder, som materialet
kan bære. Ogsaa et — ganske vist »ovägd« — generalindeks har
H. forsøgt at opstille ved anvendelse af en snes varer; H. anfører
selv dets store begrænsning, især ved at den faatallige gruppe af
korn aldeles ikke kommer til sin ret — i virkeligheden burde den
betyde over halvdelen; derved kommer indeks i for høj grad til
at give udtryk for importvarer, saaledes at internationale priser
kommer til at betyde alt for meget i forhold til de hjemlige. Des
værre begynder prisserierne først med 1540, saaledes at man ikke
kan sammenligne det svenske prisforløb med det internationale
for hele det 16. aarh/s store prisstigning. Saa meget er dog sik
kert, at den virkelig store prisstigning maalt i sølv først sætter
ind ved aarhundredskiftet, især 1600—20; men denne lidt unor
malt sene stigning er ogsaa den eneste betydelige afvigelse —
fuldt forstaaelig i betragtning af Sveriges fjerne beliggenhed og
dets sene økonomiske udvikling. — Velgørende er iøvrigt H.s po
lemik mod den gamle omregning af priserne til sølv.
Fin og forstaaende er i det hele pengehistorien, der her
er fuldstændig udskilt fra numismatikken. H. har den samme
sunde opfattelse af forholdet mellem penge og kapital, som han
selv tillægger Gustav Vasa (bl. a. s. 77 f.), og som herhjemme
dr. Birck havde. Et lands styrke bestaar ikke i dens skatsamling
— i stærkt krævende tider som fx. krig er den alligevel opbrugt paa
forbavsende kort tid — men i dets produktionsevne. Under vasa
tidens naturalhusholdning herskede der sikkert en rigtigere fore
stilling om økonomiske realiteter end under merkantilisterne; for
»sedan penningslöjan har lagt sig över näringslivet, är det endast
naturligt att man tar molnet för Juno. Det betyder verkligen icke
att molnet är Juno« (s. 78). I forholdet mellem natural- og penge
husholdning har H. altsaa samme opfattelse som Dopsch: at penge
husholdningen ikke absolut behøver at være et højere trin, og at
det ikke er to systemer, der udelukker hinanden, at de tværtimod
til stadighed findes jævnsides, men veksler i intensitet. Sverige er
maaske endda det ypperste eksempel herpaa: svindende natural
husholdning siden Gustav Vasa, men under storhedstiden ved
kobbermønten, godsreduktionen og indelningverket atter tilta
gende i styrke, samtidig med at vekslen som betalingsmiddel dog
var langt mere udbredt end fx. i Danmark. Som en speciel ind
sats kan nævnes H.s paavisning af, at prissvingningerne var lige
saa store under naturalhusholdning som ved pengehusholdning,
12*
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idet man ogsaa da vurderede i penge. Ikke mindre vidtrækkende
er paavisningen af, at der ved kronens salg under godsafson
dringerne ikke gjordes forskel paa »kronohemman« med landgilde
ydende fæstere og »skattehemman«, hvor jorden var bondens
ejendom; i begge tilfælde kapitaliseredes afgifterne (skat eller
landgilde) (sml. ovenfor s. 175); konsekvensen heraf maa være,
at jorden i sig selv betragtedes som værdiløs.
Dog kan jeg heller ikke tilbageholde et par kritiske noter.
Ved afgørelsen af personers nationalitet tillægger H. sikkert kri
teriet nordisk eller fremmedklingende navn for stor betydning;
derved faar han sikkert et for stort antal udlændinge, idet de
fremmede navne bevaredes, og i hvert fald med tredie generation
maa man regne deres bærere som indfødte. S. 387 tager H. Göte
borgs stigning i jerneksport (fra 17—18 °/0 i forhold til Stock
holms før 1700, til 30 °/0 i de sidste aar før 1720) som et udtryk
for denne bys store fremgang. Men er nu denne stigning naturlig?
Hænger den ikke snarere sammen med, at Sverige saavidt muligt
(af hensyn til spærringen af Øresund) maatte omlægge sin handel
paa Vesteuropa fra Stockholm til landets eneste by ved Kattegat?
Og er iøvrigt ikke den »uberørte udenrigshandel«, specielt for jern
(s. 415 f.), der sættes i modsætning til den ellers saa stærke de
pression, ikke netop et bevis for, at krigens sidste aar var en
økonomisk kraftpræstation, landets eneste effektive middel til
krigsfinansieringen efter pengekatastrofen og skatters og laans
svigten; efter at kobberet var opbrugt til det foregaaende aarhundredes krige, var netop jernet det lettest realisable og derfor
det bedste objekt.
Sveriges historie i de behandlede aarhundreder er saavel poli
tisk som økonomisk af overordentlig interesse, specielt i kraft af, at
den er saa rig paa afvekslinger, hvor lange rolige perioder veksler
med tider med en springende udvikling, fremgang saavel som til
bagegang. Hvilken betydning for en samlet vurdering af storheds
tiden, aarsagerne til fremvæksten og faldet, faar nu professor
Heckschers værk? »I det stora flertalet fall har det avgörande för
politikens ekonomiska möjligheter icke varit själva statsfinan
sernas form och karaktär utan de underliggande mänskliga och
materiella resurser som genom finansernas förmedling stått till
förfogande för statsändamålen«, udtaler H. selv (s. 297). Og prøver
man efter denne norm sammenhængen mellem den politiske og
økonomiske ekspansion, fremgaar det, at Sveriges storhedstid
endda ikke saa meget skyldes de primære »materiella resurser«,
men at hovedvægten foruden paa det menneskelige initiativ maa
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lægges paa organisationen. Landet var lige saa rigt, og befolk
ningen i mange henseender mere velstaaende paa Gustav Vasas
tid end paa Gustav Adolfs, men værdierne var lettere disponible.
I virkeligheden blev dog størstedelen af krigsudgifterne ikke baaret
af det svenske folk, men af de underliggende provinser og krigs
skuepladserne. Sverige havde et indtægtsoverskud af de erobrede
provinser paa 40—50 °/0 og forøgede sin statsindtægt med maaske
30 °/0; den svenske krone og adel kom i besiddelse af store dele
af de erobrede provinsers jord, i Livland fx. 50 °/0, og af rigets
samlede »ränta« (landgildeindtægt) faldt de 60 °/o Paa
baltiske
provinser. Men dog har det svenske folk følt byrden af den øko
nomiske forcering meget tungt; den afvikling af storpolitikken,
som reduktionen betød — idet kronens kapital og indtægt ved
at knyttes til jorden blev vanskeligere realisabel — kendetegnes
ved en stærk materiel opgang, der kun overstraales af den øko
nomiske fremgang efter fredsslutningerne efter den store nordiske
krig 1720—21.
Til slut maa jeg understrege, at store dele af den her fremførte
kritik vilde være uretfærdig, hvis man ser den fra noget andet
synspunkt, end det der har været det bestemmende for anmelderen:
afstanden fra det ideelle maal. I alt for ringe grad er der gjort
rede for det værdifulde; kun en brøkdel af ny vindinger og nyvur
deringer er blevet berørt — og ikke altid de største. Værdien af
H.s værk fremgaar maaske bedst af den ene ting, at det fore
kommer en større, jo mere man arbejder med det, som stofmeddeler, som metodisk fornyer og som litterært værk. I sit forord
udtrykker forf., paa een gang beskedent og selvbevidst, sit haab
om, at hans værk maa »ge impulsen till icke blott nya forskningar
utan också forskningar av ett nytt slag — forskningar som både
komplettererade och vid behov korrigerade den teckning jag nu
har sökt åstadkomma«. Intet er sikrere, end at H.s værk og ideer
vil blive udgangspunktet for den kommende generation indenfor
svensk økonomisk historie og en uundværlig haandbog for den
politiske historiker. For den økonomiske historie som videnskab
endelig betyder Heckschers teoretiske og praktiske indsats ikke
blot en klarere forstaaelse af dens eget væsen og dens egne funk
tioner, men hans værk har tillige betydet, at kløften mellem de
to kategorier af dens tjenere, økonomen og historikeren, ikke føles
saa skillende som før.
Aksel E. Christensen,

Nyt fra historisk Videnskab.
27. Maj 1936 døde H. P. Han s s en, 74 Aar gammel. Til alle
Tider vil dansk Historie bevare hans Livsgerning som de danske
Nordslesvigers Talsmand i den sidste Menneskealder forud for
Verdenskrigen og som deres Fører under den største nationale
Oplevelse og Sejr, som vort Folk har vundet. Naar ogsaa Dansk
historisk Tidsskrift mindes hans Indsats paa dette Sted — hvor
ellers alene Fagfællers Bortgang finder Omtale — skyldes det dog
mindre hans historiske Betydning for Folk og Rige, end Erken
delsen af, at han i højere Grad og mere bevidst end nogen anden
dansk politisk Fører øvede sin Gerning udfra en omfattende Viden
og dyb Forstaaelse af vort Folks historiske Vilkaar. I hans tid
lige Ungdom blev Historikeren A. D. Jørgensen bestemmende for
hans Syn paa Nordslesvigs Fortidsarv og Nutidskrav. Hvad han
saaledes lærte, gik ham aldrig af Minde. I sit Livsværk var han
i Pagt med sin Samtids historiske Forskning, ofte i nærmeste per
sonligt Samarbejde med dens Repræsentanter og bestandig i Over
ensstemmelse med dens bærende Ideer. H. P. H. var først og
fremmest Folkefører og Politiker; tillige var han den fremragende
Skribent, som i utallige Artikler og Afhandlinger, saavel som i
store bindstærke Værker har skænket Samtid og Eftertid en Rig
dom af Oplysninger og Kilder til Nationalitetskampens Historie
og bærende Ideer.
Da 26 danske og nordslesvigske Skribenter — Halvdelen
Historikere af Fag — fejrede ham paa hans 70-Aars Dag ved
Overrækkelsen af et Festskrift, indeholdt det en Bibliografi (ved
Svend Dahl) over hans litterære Arbejder, omfattende mere end
30 dobbeltspaltede Sider. I sin Helhed giver den et Vidnesbyrd
om et Forfatterskab, som har blivende historisk Betydning. Efter
Samraad og i nærmeste Samarbejde med A. D. Jørgensen grund
lagde og ledede han i en Aarrække Sønderjydske Aarbøger; senere
fandt han Hjælp og Bistand hos Mænd som H. V. Clausen, Aage
Friis og M. Mackeprang. Blandt hans Afhandlinger skal alene
fremhæves et enkelt: den store og betydningsfulde Redegørelse

NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

183

for Køllerpolitiken (1903—7). En Række af hans større Artikler
og mindre Skrifter er samlet i Fra Krigsaarene I—II (1917—19).
Størst og vigtigst er Udgaven af hans samtidige Dagbogsoptegnel
ser Fra Krigstiden (1924) og navnlig Fortællingen om hans Lev
nedsløb: Et Tilbageblik I—IV (1928—34), omfattende hans Liv
og Gerning indtil Verdenskrigens Udbrud. Erindringsværket er
skrevet udfra personlige Synspunkter, men med Stræben efter at
bygge det op paa det størst mulige samtidige Materiale og med rig
Benyttelse af egnes og Samtidiges Breve. Alle Bindene indeholder
historiske Oplysninger, det første er tillige et af vore Litteraturs
smukkeste litterære Vidnesbyrd om et rigt bevæget Ungdomslivs
indre og ydre Oplevelser.
Mangfoldigt andet kunde nævnes, først og fremmest H. P. H.s
ufortrødne Arbejde for Landsarkivet i Aabenraa. Uden hans
energiske Indsats, udfra den rigtige Erkendelse af Sønderjyllands
særlige historiske Udvikling, kan det vel være tvivlsomt, om Nord
slesvig i Dag havde haft sit eget Landsarkiv. Det var ogsaa i
Overensstemmelse med hans almindelige Indstilling, at han Livet
igennem har gemt og bevaret maaske den største Samling af Breve
og Papirer, nogen Enkeltmand har efterladt sig, og fastsat, at
den efter hans Død skulde overgives til Arkivet i Aabenraa.
Ved H. P. H.s Bortgang mistede Danmark en af de smukkeste
og betydeligste Skikkelser i vor nyere Historie. I Dansk Historisk
Tidsskrift skal det fremhæves, at hans Personlighed og Virke har
givet adskillige danske Historikere Indtryk, som vil vise sig at
have været medbestemmende ogsaa for deres Gerning.
Axel Linvald.

Knapt to Aar efter sin Afgang som Rigsarkivar og i en Alder
af næsten 72 Aar døde L. Laursen 2. Januar 1936. L. hørte til
det store Kuld af Historikere, der med Kr. Erslev, I. A. Fridericia
og Johs. Steenstrup som Førere har grundlagt moderne dansk
Historieforskning. Selv om han ikke som Historiker naaede frem
i første Linje, har han ved sine Udgaver af historiske Kildesam
linger udført et overordentlig fortjenstfuldt Arbejde, som vil have
blivende Betydning. Han viste i dette Arbejde en enestaaende
Flid og Udholdenhed, raadede over en sikker Teknik, et nøje
Kendskab til Kildematerialet, en udpræget Bonsens i dets Be
handling og megen Evne til nøjagtig og omhyggelig Skriftlæsning.
1890—92 udgav han Kronens Skøder 1535—1648, fra 1893 Kan
celliets Brevbøger 1561—1626 (14 Bind) og redigerede sammen
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med Johs. Steenstrup Slutningen af det 17. samt 18. og 19. Bind
af Biografisk Leksikon; desuden har han som Led i Rigsarkivets
Embedsetater udgivet Den civile Centraladministration 1894—
1913 (1921). L.s Livsværk er dog de ni store Bind: DanmarkNorges Traktater 1523—1693, Som enhver Historiker ved, giver
dette Værk ikke blot et mønstergyldigt Optryk af Traktattek
sterne, men indeholder udførlige Indledninger til de enkelte Trak
tater, som navnlig i de senere Bind svulmede op til hele Afhand
linger, og som paa Grundlag af det utrykte indenlandske Kilde
materiale bringer en udtømmende Redegørelse for de ofte vidt
løftige Forhandlinger, der gik forud for Afslutningen. Dansk
Historisk Tidsskrift venter inden længe at kunne bringe en ud
førlig Anmeldelse af Værket; foreløbig skal det alene fremhæves,
at disse Indledninger hver for sig og tilsammen indeholder mang
foldige vigtige Bidrag til Danmarks udenrigspolitiske Historie i
over halvandet Aarhundrede.
L. var alle sine Dage en beskeden Mand, der mindst af alt var
tilbøjelig til at overvurdere sin personlige Indsats. Adskillige kan
ogsaa i Tidens Løb have misforstaaet hans Angst for al Højtide
lighed. I Virkeligheden var han en dybt interesseret Mand, i Be
siddelse af usædvanlig Viden i dansk og fremmed Historie, og
med en stille, men ægte og uselvisk Kærlighed til sit Fag og sin
Videnskab. Igennem næsten et halvt Aarhundrede virkede han i
Rigsarkivets Tjeneste og naaede i 1924 at blive dets øverste Leder.
Nogen Initiativets Mand var han ikke — af Natur og skræmt
af for energiske Forgængere — men han har i al Stilfærdighed
udført et nyttigt og paakrævet Arbejde. Kolleger — ogsaa hans
Chefer — skylder ham Tak for Bistand og Vejledning og mange
Historikere for gode Raad og megen Hjælp.
Axel Linvald.
Biografiske Etathaandbøger er til overordentlig Nytte for alle,
der beskæftiger sig med Historie. Vi har baade fra ældre og yngre
Tid en Del, men ikke nær nok. Vi savner haardt en ny Udgave af
Wibergs Præstehistorie, Hirschs haandskrevne Samlinger til Mili
tæretatens Personalhistorie burde kompletteres og udgives, HjorthNielsens Prokuratorer er kun et enkelt Afdrag paa den Gæld, Per
sonalhistorien staar i til Juristerne, osv. Der er da al Grund til at
byde et nyt svært to Binds Værk velkommen: T. A. Top sø eJensen og Emil Marquard: Officerer i den dansk-norske Søetat
1660—1814 og den danske Søetat 1814—1932 (I—II, 1935). I sin
Genesis synes det vel afbalanceret, fremgaaet som det er af en
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Alliance mellem en Søofficer og en Arkivmand. Det er ikke lige
gyldigt, at et Værk som dette bæres frem ikke blot af faglig Kund
skab, men ogsaa af den Tradition og Troskab, den personlige Til
knytning giver. Ikke alene solide Data, men en Rytme af Villie,
af Fællesskab, af Bedrifter skal læses ud af dets Blade. Ogsaa disse
Mænd var med til at skabe Danmark. Saaledes er dette Arbejde
om Søofficerer blevet monumentalt i sit Anslag og i sit Ydre, og
man tør trygt spaa det en lang Levetid som Hjælper og som In
spirator for mange. Et Spørgsmaal af ikke mindre Betydning er
det naturligvis, om Opgaven i Enkeltheder er løst fyldestgørende.
Den, der paatager sig meget, kommer ogsaa ud for mange Krav og
vil komme til at begaa mange Fejl. Der gives intet Værk af denne
Art, hvortil der ikke under Brugen kan gøres en lang Række Til
føjelser. For Topsøe-Jensens og Marquards Bog gælder det specielt,,
at de to Sider af Opgaven, den personal- og den marinehistoriske
i Virkeligheden ligger hinanden ret fjernt og næppe er behandlet
helt paa samme Maade af Forfatterne. Det er imidlertid i sig selv
overmaade prisværdigt, at de har sat Maalet vidt, og det er et
uhyre Stof, der er samlet paa begge Felter. Af stor Værdi er Hen
visningerne til det benyttede Arkivmateriale. Gennem dem bliver
Bogen til mere end en blot Haandbog, den giver Vejledning til
selv at naa ind til Kilderne.
Povl Engelstoft.

Det maa hilses med megen Anerkendelse, at Generalstaben
har ladet Oberstltn. Jens Johansen udarbejde en populært
skreven, passende kortfattet, med gode Kort i Teksten og vel
valgte Illustrationer forsynet Fremstilling paa Grundlag af det i
Aarene 1899—1934 af Generalstaben udgivne Tibinds-Værk om
denne Krig (Danmark-Norges Deltagelse i den store nordiske Krig,
Sønderjyllands Befrielse). Forf. holder sig overalt nær til dette
Værk, og hans Arbejde er særdeles vel egnet til at faa Indpas
hos en stor Læserkreds.
Efter en Fremstilling af den politiske Udvikling i Hertug
dømmerne samt Danmark-Norges Udenrigspolitik giver Forf. en
meget god og klar Oversigt over Hærorganisation og -administra
tion i de nordiske Lande, over Kampformerne i Tiden, Admini
strationsforholdene, Krigens Forberedelse paa begge Sider, korte,
træffende Karakteristikker af de vigtigste ledende Personlig
heder samt Oversigt over Vinterfelttoget i Skaane 1709—10, der
endte med Nederlaget ved Helsingborg Marts 1710. Dernæst
skildres Hærens Genrejsning 1710—11 og dens Forøgelse paa
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mere nationalt Grundlag, Felttoget i Nordtyskland 1711—12 i
besværligt Samarbejde med de Allierede, Samarbejdet med
Flaaden og Slaget ved Gadebusch December 1712. Det dernæst
følgende Afsnit om Felttoget i Hertugdømmerne 1713—14,
endende med den Stenbockske Hærs Overgivelse ved Tønning
(»Sønderjylland befriet for det tyske Herredømme«), kunde nok
ligesom de følgende vidtløftige politiske Forhandlinger, som fra
gottorpsk-svensk Side lededes af Gortz, have været afkortet noget.
Derefter følger en særdeles god Fremstilling, af Felttoget 1715, af
Erobringen af de stærke og energisk forsvarede Fæstninger Stralsund og Wismar samt de svenske Landsdele deromkring. Herefter
den planlagte Overgang 1716 af en dansk-russisk Hær fra Sjælland
til Skaape, Karl XI I.s første Felttog i Norge samme Aar, efter
fulgt af Stilstand, medens Gortz og Czar Peter forhandlede om
almindelig Fred; Kong Karls andet Angreb paa Norge 1718 og
Fredsforhandlingerne i Stockholm.
En moderne Historiker (Chance: Transactions, 3, I og Engl.
hist, review, 60) har udtrykt sig: »Af Resultatet af Fredsstiftelsen
drog Hannover store Fordele, Preussen betydelige, Danmark
meget ringe.« Om denne Opfattelse er rigtig, er dog et Spørgsmaal. Om Befolkningen i de slesvig-gottorpske Landsdele har følt
Overgangen som en »Befrielse«, kan ligeledes betvivles; thi fra
det hidtidige, meget lempelige gottorpske Herredømme kom den
ind under det mere haandfaste »kongelige«.
Udtryk i Bogen som »Rævestreger« om de gottorpske Statsmænds politiske Arbejde, at Gortz og Bassewitz »kom i Totterne
paa hinanden« o. 1. er vel nok mere populære end nødvendigt.
Forf.s Opfattelse af, hvad de norske Landdragoner var for noget,
er vaklende. Betegnelsen af General Erhard Wedel som indvandret
tysk adelig Officer og af Karl XII.s Svoger, senere Konge i Sverige,
som Landgreve i Hessen er ikke korrekt.
Rockstroh.

I serien »Quellen und Forschungen zur Geschichte SchleswigHolsteins« er som bd. XVIII 1936 udkommet Christian Degn:
Orla Lehmann und der nationale Gedanke med undertitlen Eider
staat und nordische Einheit. Det er for danske noget beskæmmende,
at den første større videnskabelige undersøgelse over Lehmann
kommer fra tysk side, men naturligvis modtager man med glæde
dette vidnesbyrd om interesse for en af vore nationalliberale poli
tikere, der hidtil er blevet temmelig stedmoderligt behandlet af
historikerne. Forf. stemmer straks læserens forventning ved at
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love at forsøge »der ganzen eiderdänisch-skandinavischen Be
wegung näher zu kommen« og at fremstille forholdet mellem den
danske nationalisme og den tyske bevægelse, saa at »der Kampf
zwischen Deutsch und Dänisch sowie innerhalb der Parteien in
Dänemark« kan fremtræde »in ursprünglicher Anschaulichkeit«;
disse løfter opfylder bogen dog kun delvis. Meget udførligt og med
adskillige interessante træk skildres derimod udviklingen af Leh
manns standpunkt i det nationale spørgsmaal og overfor skandina
vismen, saaledes at hovedvægten er lagt paa tiden indtil 1848.
Læsningen af bogen vækker imidlertid tvivl om, hvorvidt Leh
manns ideer paa disse omraader har besiddet tilstrækkelig fylde,
originalitet og konsekvens til at bære en monografisk behandling
paa 248 tættrykte sider. Ganske vist har forf. opgivet en oprindelig
paatænkt systematisk fremstillingsform til fordel for en halvt
biografisk, men den idéhistoriske skildring bliver dog hovedsagen
for ham, og den er paa grund af den valgte form, der efter anmel
derens mening betegner et uheldigt kompromis, unægtelig blevet
mindre klar og overskuelig. — Af utrykt stof har forfatteren brugt
Lehmanns papirer i det kgl. bibliotek, og han er vel bevandret
i de trykte kilder. At han ikke har benyttet den for forstaaelsen
af Lehmanns forhold til skandinavismen vigtige rektoratstale
af prof. Friis 1933, kan skyldes, at hans bog, som fortalens date
ring lader formode, har foreligget trykfærdig allerede i 1932.
Poul Bagge.

Departementschef K. H. Kof o ed har i en Bog: Bornholms
politiske Historie 1848 til vore Dage (1848—52) skildret de politiske
Tildragelser paa Bornholm under den grundlovgivende Rigsfor
samling og Junigrundlovens første Tid. Værket er udarbejdet med
stor Grundighed og Problembehandlingen er saa kritisk gennem
ført, at Bogen taaler Sammenligning med et tilsvarende værdifuldt
Arbejde indenfor dansk Lokalhistorie: »Lars Bjørnbak og den
bjørnbakske Bevægelse«. Skildringen skrider roligt, kronologisk
frem, ingen Steder spores den ringeste politiske Tendens, kun
kølig Ro og exact, næsten matematisk Behandling af det fore
liggende Materiale.
Kildegrundlaget er i første Række Rigsdagstidende og Avis
materiale, men foruden dette har Forf. iflg. Fortalen haft Adgang
til Rigsarkivet og Rigsdagsbiblioteket. Imidlertid bør det ikke
forties, at idet Rigsdagstidende er blevet Hovedkilden, har man
Fornemmelsen af, at Forf. i for høj Grad lader Værket blive en
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Rigsdagsmandenes Historie. Paa dette Punkt staar Værket til
bage for Hans Jensens ovenfor anførte Værk. Hans Jensen har
i dette sit Værk paa en heldig Maade fortættet Fremstillingen om
Aarhusegnen, og den tilsigtede og nødvendige Lokalfarve fremkom
mer paa denne Maade helt naturligt. Var det ikke ogsaa muligt i
højere Grad at fremskaffe Brevstof fra hin Tid, Breve fra menige
Bornholmere til deres Rigsdagsmænd; et saadant Materiale vilde
paa en levende Maade illustrere de lokalpolitiske Strømninger i
Vælgerbefolkningen. Hvilken Rolle spiller ikke Breve fra jævne
Vælgere til Tscherning, naar man staar overfor en Vurdering af de
politiske Forhold i Holbæk Amt c. 1850? Gunnar Hansen.
Det med Forventning imødesete Hovedværk om Danmarks
gamle Personnavne er nu begyndt at udkomme, idet der i 1936
er udsendt 1. og 2. Hæfte af Værkets første Hovedafsnit: For
navne, udgivet paa Carlsbergfondets Bekostning af Gunnar
Knudsen og Marius Kristensen under Medvirkning af
Rikard Hornby. Udgivernes ansete Navne er en Borgen for,
at Værket hviler paa solid videnskabelig Underbygning, og det
maa hilses med Glæde, at der nu vil komme til at foreligge en
samlet Fortegnelse i Ordbogsform over hele det danske Navne
stof fra Middelalderen, endda suppleret med en Del Navne fra
Mandtalslister omkring Aar 1600. Værket giver Navnenes ofte
indbyrdes højst afvigende Stavemaader med Kildehenvisninger
for hver enkelt Form, og ved en Række Krydshenvisninger lettes
Brugen deraf meget. I Slutningen af hver Artikel gives en Over
sigt over vedkommende Navns Afstamning, hvorved man faar
en tydelig Forestilling om de middelalderlige danske Navnes højst
forskelligartede Oprindelse (nordiske Navne ved Siden af Laan
fra jødisk-kristeligt Navnestof samt fra Tyskland og England).
Navnlig det bibelsk-kristelige Navnestof er jo blevet fordansket
i saa stort Omfang, at disse Navne slet ikke mere føles som
Fremmedelementer. Alene ved Optagelsen af alle disse indlaante
Navne byder det ny Værk et stort Fremskridt i Forhold til dets
Forgænger: Dr. Oluf Nielsens »Olddanske Personnavne«, der
væsentlig kun omfattede Navne af nordisk Rod; men det behøver
næppe at tilføjes, at selv paa dette mere indskrænkede Omraade
er det medtagne Navnestof langt fyldigere og fuldstændigere, end
det kunde være Tilfældet i O. Nielsens for sin Tid fortjenstfulde
Arbejde1.
1 Et Par Bemærkninger om Enkeltheder skal her gøres. Ved Navnet
David savner man den Søstersøn af Erik Emune af dette Navn, der ifølge
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Alt i alt maa det siges, at denne nye Navnebog betegner saa
stort et videnskabeligt Fremskridt og er bygget paa saa grundige
Forundersøgelser, at man maa lykønske Udgiverne til dens Frem
komst og haabe, at det maa lykkes dem at fuldføre Arbejdet
indenfor en rimelig Tidsfrist. Den hører til de videnskabelige
Standardværker indenfor vor Litteratur og vil, naar den engang
er afsluttet, være en uundværlig Haandbog for alle Forskere af
Danmarks Middelalder.
Jørgen Olrik.

Den, som gennem adskillige danske Somre, i Regnskyl og Sol
skin, mod strid Vestenvind eller med Vinden i Ryggen har cyclet
gennem Danmark fra Kirke til Kirke, kan forstaa det gode Hu
mør, der bærer JanSteenbergs store komparative Værk: Studier
i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i det 13. Aarhundrede
(1935). Thi Danmarks talrige gamle Landsby- og Købstadkirker
er Belønning for mangen vaad Trøje eller solstegt Landevej.
Dr. Steenberg har ydermere undersøgt den nordtyske kirkelige
Murstensarkitektur og redegjort for dens Samspil med den danske
samt paa Stedet gennemgaaet den lombardiske Teglstensarkitektur,
der fik afgørende Betydning for vor romanske Kirkebygnings
kunst. Ogsaa til Mälaren — Sko Klosterkirke og Mariekirken i
Sigtuna — har hans Studier strakt sig. Han har gennemført sin
Opgave med Energi og paa bred Basis.
Nede i Lauenburg, i det vestlige Parti af Ratzeburg Domkirke,
der er opført paa en 0 i Ratzeburg Sø, mener Dr. Steenberg i
Domkirkens Vestparti at have fundet en Mester, hvis Arbejde har
haft ikke ringe Betydning for dansk kirkelig Teglstensarkitektur i
13. Aarhundrede. Dr. Steenberg minder om, at Valdemar II som
Hertug i Sønderjylland 1201 erobrede Lauenburg. Det kan næppe
betvivles, at den skønne Landsbykirke i Risby, Syd for Slien —
Dr. Mackeprang har gjort Rede for denne lille Perle af Teglstens
kunst — er opført under Ledelse af Ratzeburg-Mesteren, og Forf.
mener, at Mesteren ogsaa har arbejdet i Slesvig Domkirke, og han
Erfurtannalerne udmærkede sig i Slaget ved Fotevig 1134, og som af Johs.
Steenstrup i Hist. Tidsskr. 6. R. IV S. 729 ff. med gode Grunde antages for
identisk med Erik Lam. — Derimod tør jeg ikke bebrejde Udgiverne, at de
ikke har medtaget den ifølge Saxo (Olrik-Ræders Udg. S. 517,12) ved Store
bælt bosatte Præst Adulfus, ti ved nærmere Eftersyn fandt jeg, at denne
Mand, der findes i de ældre Registre til Saxo, beklageligvis er smuttet
udenom Navneregisteret til den sidste Udgave. Det er jo muligt, at han
har været af tysk Nationalitet, men i hvert Fald bosat i Danmark.

190

NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

paaviser, hvorledes hans Kunst har haft Betydning for dansk kir
kelig Arkitektur i det 13. Aarhundrede; han tænker sig ogsaa den
Mulighed, at Kong Valdemar ligefrem har indkaldt RatzeburgMesteren til Danmark, hvad der dog næppe kan føres Bevis for.
Men den Energi og muntre Oplagthed, hvormed Dr. Steenberg
har gennemført sine Undersøgelser, kom paa Universitetet ved det
mundtlige Forsvar for Disputatsen i en underlig Modsætning til den
ubeherskede Voldsomhed, hvormed en Videnskabsmand — for
øvrigt udmærket paa et helt andet Omraade — gik løs paa hans
Arbejde.
I de senere Aar er der udarbejdet flere dygtige Publikationer
af enkelte fremragende Teglstenskirker i Danmark, og Arkitekt
C. M. Smidt har bl. a. skarpsindigt redegjort for sine mangeaarige
Undersøgelser i Søborg-Slotsruiner. Men man savner endnu Publi
kationer af flere vigtige danske Teglstenskirker, bl. a. af Aarhus
Domkirke. Det ligger nær at ønske, at denne Opgaves Løsning
udgaar fra det unge Universitet i Aarhus.
Francis Beckett.

Den svenske Post gennem Danmark og den dansk-norske Post
gennem Sverige i Tiden før 1735 er Titlen paa et anseligt Festskrift,
som skyldes Hovedarkivar H. Hjorth-Nielsen, og som er ud
givet af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet i An
ledning af Svenska Postverkets 300 Aars Jubilæum d. 20. Febr.
1936. Medens Danmark 1624 fik et offentligt Postvæsen, fik
Sverige først et saadant 1636, selv om Regeringens Postrute
Stockholm—Markaryd og videre gennem Danmark til Hamburg
allerede 1620 var blevet gjort tilgængeligt for Offentligheden. Den
Omstændighed, at den svenske Postforbindelse med Hamburg gik
over dansk Territorium, ligesom den dansk-norske Postforbindelse
maatte passere over svensk Omraade, medførte imidlertid i en Tid,
da Forholdet mellem Rigerne ofte var fjendtligt og næsten altid
prægedes af en mistænksom Vrangvilje, at der ideligt opstod Ghicanerier fra den ene eller anden Side angaaende Posternes Frem
førelse gennem de paagældende Lande, og først 1735, efter at
Danmark havde maattet opgive Revanchetankerne overfor Sve
rige, kom de to Riger saa vidt i fredelig Forstaaelse, at en Post
konvention kunde afsluttes, i Følge hvilken Sverige fik Ret til at
have to ugentlige Poster gennem Danmark, og Danmark-Norge
fik en tilsvarende Ret til Postgang gennem Sverige.
Gennem Forfatterens dygtige Udredning af de mange og trange
diplomatiske Forhandlinger mellem Landene angaaende Post-
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gangen saa vel som af de meddelte Oplysninger om Postgangens
Art og andet faar Læseren et godt Indblik ikke alene i Datidens
Postvæsen og det postale Spørgsmaals økonomiske Side, men ogsaa
i den Tilbøjelighed, Rigerne havde til at genere hinanden mest
muligt, hvor det kunde lade sig gøre, og gennem denne Belysning
faar Skriftet ogsaa Interesse udover den rent postale.
C. Klitgaard.

Af Olaf Carlsen’s Bog Christian Molbech og Soro foreligger
der nu (1937) 3. og afsluttende Bind, der omhandler Molbechs
Indsats med Hensyn til Udforskningen af Sorøs Historie og til
Bedste for Bevarelsen af Akademiet som særlig Institution samt
skildrer den aldrende Forskers personlige Tilknytning til sin
Barndoms og Ungdoms By. 1. og 2. Bind er omtalt her i Tids
skriftet 10. R. II, 437, 693—94.

Frederik II stiftede 1585 Slagelse hospital paa grundlag av det
middelalderlige Helligaandshus og St. Jørgensgaarden, og om
denne institution har hospitalspræsten Otto Holm gåard ud
sendt et smukt udstyret jubilæumsskrift Slagelse Helligaandshus og
Hospital (1935), der behandler baade selve hospitalet og dets for
gængere. Det sparsomme materiale til den ældre historie er grun
digt udnyttet og sygehuset sat i forbindelse med baade Antvorskov
og andre lignende institutioner; dog er forholdene i Odense, hvor
sygehuset var en del av klostret, ikke rigtigt forstaaet. Paa to
punkter bringer bogen noget værdifuldt nyt: en undersøgelse av
de bevarede bygninger har godtgjort tilstedeværelsen av en del
av det gamle Helligaandshus, og dette er blevet pietetsfuldt re
staureret, saa et smukt og interessant stykke middelalderligt
bygningsværk er blevet bragt for dagen. Dernæst har forfatteren
fremdraget nogle dokumenter vedrørende hospitalsforstanderen
Erik Christensen, der virkede omkring aar 1800, og som viser sig at
være en mand med stor social forstaaelse og et friskt og selvstæn
digt syn paa baade fattigpleje og behandling av de sindssyge. En
del raamateriale er ret ubearbejdet optaget i bogen, der ikke be
skæftiger sig meget med hospitalets økonomiske forhold, dets
sociale betydning og forhold til syge- og fattigpleje i almindelighed.
Bogen er forsynet med gode henvisninger og billeder.
Næstved byraad har i anledning av byens 800 aars bestaaen
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stillet kaptajn Otto Smith den opgave at skrive en Næstveds
historie, »som i en let tilgængelig Form skulde give en Udsigt over
Byens Udvikling«. Denne opgave er løst i den foreliggende bog
Næstved 1135—1935. Skildringen er velskrevet og livlig, og Næst
veds borgere vil her faa et underholdende billede av deres by i
fortiden, klart og redeligt, velforsynet med register og henvisninger.
Opgavens begrænsning til frembringelsen av et populært værk
har medført, at byens særpræg som en stad uden landbrug og avhængig av St. Peders kloster, dens livlige forbindelse med Hansestæderne og stilling i den almindelige byudvikling er traadt
noget i baggrunden. Da Næstved er saa forholdsvis rig paa gamle
bygninger, vilde det sikkert have været frugtbart at bygge skil
dringen op omkring naturen — aaen — og mindesmærkerne, lige
som en gennemgang av de bevarede konsumtionsregnskaber vilde
have givet en god basis for billedet av byens hendøen i det
18. aarhundrede. I det hele taget vilde lidt flere tal have givet
fremstillingen en fastere baggrund. Det paavises, hvorledes byens
og havnens forfald nøje følges ad — s. 190 ff. — og avsnittet om
øvrigheden — s. 76 ff. — er særdeles livligt og underholdende.
Mere kniber det med at sætte byens tilstand i forhold til den
almindelige økonomiske udvikling. Naar byens stilstand i 16. og
17. aarh. sættes i forbindelse med reformationen og krigene i Tysk
land, var det maaske naturligt tillige at henvise til, at Næstved
laa udenfor de nye handelsmagter Hollands og Englands vej til
Østersøen. Forf. formoder, at Herluf Trolle ved mageskiftet 1560
ikke fik købstadjorder, og det fremgaar av mageskiftedokumen 
terne, at det virkelig forholdt sig saadan. Billederne er gennemgaaende gode, men mangler for ofte datering, hvad der især .s. 21 er
forvirrende, men man havde gerne ofret en serie portrætter av
nutidsmennesker for flere billeder av byens værdifulde gamle huse
og andet historisk stof. En Næstvedborger har skrevet om tiden
1870—1935, men avsnittet unddrager sig ved sin dilettantiske
karakter en anmeldelse paa dette sted.
Laalands energiske lokalhistoriker G. G. Haugner har ud
sendt en statelig bog Nakskov Købstads Historie I. Paa grundlag
av et flittigt indsamlet materiale og udmærket kendskab til
lokaliteterne har forfatteren med varm interesse og dog med
nøgtern pen skrevet en livlig og detailrig bog, en virkelig hjem
stavnsbog, og som saadan skal den læses. Avsnittene om byens
næring, dens byrder og daglige liv er velskrevne og livlige,
og der er ofte gjort god brug av oplysende stof andetstedsfra.
Interessant er især Christian IV.s modernisering av byens befæst
ning og hans anlæg av et orlogsværft, der dog hurtigt tabte sin
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betydning. Redegørelsen for begivenhederne 1657—60 er nøgtern
og forstaaende. Paa andre punkter glipper det. Naar middelalde
rens konger giver Nakskov jord, skyldes det næppe forkærlighed
for byen, eller at Erik Klipping var født paa Laaland, men er et
led i kronens bevidste arbejde paa at ophjælpe byerne og gøre
dem konkurrencedygtige overfor Hanseaterne. Skatter betragtes
næsten kun som plager og ses mere fra Nakskovs end fra rigets
standpunkt, og gildernes religiøse basis og hjælpende virksomhed
fremgaar ikke av fremstillingen. Ved behandlingen av kirken og
Engelborg har forfatteren savnet arkæologisk støtte, og naar det
forkastes, at kirkeristen kunde ligge vandret over en grav, kan dog
anføres, at det endnu 1932 var tilfældet ved Follingbo kirke paa
Gotland. En av hovedkilderne til Nakskovs historie er den saakaldte »Perlestikkerbog«, en slags optegnelses- og kirkebog ført
av præsten Anders Pedersen Perlestikker 1618—27; den er ogsaa
stærkt udnyttet av forfatteren, men han har ikke forstaaet dens
personalhistoriske og statistiske værdi — tværtimod. Listerne over
døbte, viede og begravede, altergæster og tiendeydere kaldes
»interesseløse Fortegnelser« og omtales som »ørkentørre Sider«,
mens præstens kommentarer hertil fremhæves som værdifulde.
Det er at sætte tingene paa hovedet. De rent faktiske oplysninger
er redelige og nøgterne kendsgerninger, som vi kan bygge paa, mens
Perlestikkerens subjektive og personlige bemærkninger er farvede
av hans syn paa sin menighed og maa benyttes med forsigtighed.
En side av bogen er gengivet s. 176 og transkriberet i en note,
men dette vækker stærk tvivl om forfatterens evne til at læse tidens
skrift, da der er op mod en snes fejllæsninger; f.ex. er Jacob Brandenborgs skredders hustru blevet til »s. treddie hustru«, og tegnet
for mark er læst som daler. Denne fejllæsning er formentlig for
klaringen paa det meningsløse tal paa en forbryders kostpenge,
een daler om dagen 1652 (s. 186). Mens texten er fri for trykfejl,
synes korrekturen paa noterne ikke at være læst med samme omhu.
— s. 327 30 juni for 16. juni, s. 328 5. oktober for 15., 25. ja
nuar for 24. og note 74 henviser til en anden sag.
Paa ett punkt er værket mønsterværdigt: billedstoffet, der er
smukt, righoldigt og oplysende. Det er indsamlet, for størstedelen
fotograferet av V. Paulli, der ligeledes har sørget for omhyggelige
og oplysende billedtexter med redegørelse for, hvorfra og hvornaar
billederne er taget.
Med glæde læser man disse tre bøger som udtryk for samfølelse
med hjemstavnen og dens mennesker. Energien og offerviljen,
der ligger bag deres tilblivelse, vækker respekt, og man indrømmer
gerne, at det ligger udenfor deres opgave at bringe væsentligt nyt
Historisk Tidsskrift. 10. R. IV.
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frem til brug for den almindelige historie eller at anlægge selv
stændige synspunkter paa det behandlede stof. Derimod giver
et enkelt grund til at understrege, at man ogsaa av amatør
arbejder maa kræve nøjagtighed i brugen av kilderne.

’ Odense amts historiske samfund har nu ligesom en række andre
amtssamfund indført den prisværdige praxis av og til at erstatte
aarbøgerne med deres brogede stof av højst forskellig lødighed
med et større værk om en lokalitet i amtet: Lauritz Maaløe:
Assens gennem 700 Aar. Forfatteren er amatør, men har nøje til
knytning til byen, og hans intime kendskab til lokaliteterne og
samfølelse med dens liv i det sidste hundrede aar er i høj grad
kommet bogen til nytte. Meget svagt er det korte avsnit om
middelalderen, men da forf. i 16.—17. aarhundrede faar fastere
grund under fødderne, udnytter han flittigt akterne til en solid
om end noget tør redegørelse for den lille bys liv uden dog at
sætte den ind i en større sammenhæng. Fra de senere aarhundreder er der en del gode tal, især vedrørende det økonomiske
liv, men mens forf. er ganske hjemme paa byens grund, ses den
oftest isoleret, uden forbindelse med sit opland og med riget.
I den ellers noget trættende detailrigdom maa fremhæves rede
gørelsen for Ghr. IV.s befæstning, nøje knyttet til steder i nutidens
Assens, og omtalen av overfarten til Sønderjylland. Bedst er vel
skildringen av, hvordan Assens efter aarhundreders dødvande —
siden øxneexportens ophør — i slutningen av 19. aarhundrede
ved borgernes energiske udnyttelse av muligheder og konjunk
turer igen kommer ind i en opgangstid. Bogen er forsynet med —
til dels udmærkede — billeder, henvisninger og register. Et mo
derne kort over by og egn savnes.

Otto Smith: Ribe Bys Historie 1730—1820 behandler en
stille tid i en død by. Emnet kan ikke synes meget tiltrækkende,
især da Ribes særstilling som en by uden opland og uden udvik
lingsmuligheder kun i ringe grad lader den kaste lys over almene
tilstande. Væsentlig paa grundlag av de ældre forfattere og sam
leres, Kinch, V. Bloch og C. N. Termansens omfattende materiale
har forfatteren givet en bred og fyldig skildring av den stag
nerende bys liv eller rettere skæbne 1730—1820. Ingen store
begivenheder blandt de 13—1800 mennesker, men megen resig
nation og mange smaatilløb til forbedring, hvorav de fleste løb
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ud i sandet, ofte fordi hestene bedes ved den tomme krybbe.
I den sidste halvdel av 18. aarh. synes der dog at have været
nogen fremgang. Forsøg med tobaks- og lærredsfabrikation bragte
— i hvert fald for en tid — noget liv, men de haabløse havne
forhold forhindrede en udvikling av den skibsfart og hvalfangst,
som en enkelt driftig borger forsøgte at tage fat paa. Interessantest
er vel, at da det syntes umuligt at faa noget ud av handel og
haandværk, slog borgerne sig — efter talløse stridigheder — paa
at udnytte byens jorder, købstaden blev næsten en landbrugsby.
En del brede redegørelser for embedsmandsskifter og økonomiske
forhold kunde med held være erstattet eller suppleret med skemata
og lister over tjenestemænd. Bedst er forfatteren hjemme i laugsforhold, og der gives morsomme billeder av mere fremtrædende
borgere som apoteker Eilschow og tolder og bladudgiver v. Westen
og en smuk og forstaaende skildring av foreningslivet i slutningen
av den omhandlede periode. Omhyggelige kildehenvisninger, gode
billeder og et sag- og personregister giver den smukt udstyrede
bog et solidt præg.
Hans H. Fussing.

Allerede i 1923 udkom som Led i »Schriften des Vereins für
schleswig-holsteinische Kirchengeschichte« (2. R. VII, 4. Heft) en
Oversigt ved Wilhelm Jensen og Heinrich Kochendörffer
over Die Pastoratarchive in Schleswig-Holstein, for en overvejende
Del indeholdende en Fortegnelse over de slesvig-holstenske Kirke
bøger. Den stærke Interesse for Slægtsforskning, som bl. a. kende
tegner det tredie Rige, har imidlertid gjort en ny Udgave ønskelig,
og den førstnævnte Forfatter, hvem Stillingen som »Beauftragter
für das Kirchenbuchwesen der ev.-luth. Landeskirche SchleswigHolsteins« er blevet betroet, har derfor nu efter indgaaende Re
vision af Materialet udgivet en saadan under Titel: Die Kirchen
bücher Schleswig-Holsteins, des Landesteils Lübeck und der Hanse
städte (Quellen und Forschungen zur Familiengeschichte Schles
wig-Holsteins, 2. Bd., 1936). I et bekvemt Format og i en klar
Opstilling foreligger der her en praktisk Oversigt over de bevarede
Kirkebøger indenfor de paagældende Landomraader med nøje
Angivelse af, hvilke Tidsrum de forskellige Kirkebogsrubrikker
omfatter. I en kortfattet Indledning gives der desuden en Frem
stilling af Kirkebogsvæsenets Udvikling i Slesvig-Holsten. Ejen
dommeligt er det at se, hvorledes man i den hertugelige Del langt
tidligere er begyndt paa regelmæssig Kirkebogsføring end i den
kongelige og i Danmark (fra 1645—46). Interessante er ogsaa Op13
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lysningerne om den nyeste Tids Organisation af Kirkebogsvæsenet.
Som hidtil forbliver Originaleksemplarerne af Kirkebøgerne ved
Præsteembederne, medens Duplikateksemplarer, som ofte gaar
tilbage til ca. 1750, nu skal afgives til et i hvert Provsti oprettet
»Propsteikirchenbuchamt«, der tillige arbejder paa at skaffe sig
fotostatiske Gengivelser af de Kirkebøger, hvoraf der ikke findes
Duplikater. I denne Institution søges iøvrigt Kirkebogsmaterialet
gjort mere tilgængeligt ved Udarbejdelsen af alfabetiske Registre.
Bjørn Korner up.

I 1892 optog P. Lauridsen (i Hist. Tidsskr. VI.4) Spørgsmaalet om de vest-sønderjydske Herreders oprindelige Bebyggelse
til Behandling. Han vender sig mod tidligere tyske og danske
Forfattere, der efter hans Mening har indrømmet Nordfriserne et
for stort Omraade. Til Grund for sine Undersøgelser lægger han
Stednavneforskningen og kommer derved til det Resultat, at den
danske Befolkning har koloniseret hele Sønderjyllands Gøsland
og endnu i den tidlige Middelalder har boet fra Østersøen til
Vesterhavet. Frisernes Indvandring »enten fra de foranliggende
Øer, eller fra deres oprindelige Hjem hinsides Havet« fastsætter
han til det 12. Aarh. Dernæst skildrer han ud fra Undersøgelser
over danske og frisiske Personnavne deres Indtrængen og Ud
bredelse paa Fastlandsgøsen indtil Middelalderens Slutning og
fastslaar derved, at de kun har været Indvandrere og endda sene
Indvandrere. Til Bevis for dette fremføres endvidere Navnet
»Utlandia«, der skulde være Danskernes Betegnelse for det ube
boede Land, som Friserne tog i Besiddelse. Disse »UtlandiaFriseres« særlige Stilling som »Kongens Frisere«, staaende direkte
under Kongen, antages at ligge til Grund for Skildringen i Knud
Lavards Levned, hvor Kong Niels synes at have en Livvagt af
Frisere i Slesvig By, og denne Skildring anser P. Lauridsen for
et naturligt Sidestykke til Saxes Fortælling om Frisernes Hærg
ninger i Vestslesvig, der er vendt mod den stedlige Befolkning —
ikke mod Kongen. Men længere tilbage end til c. 1105 vil P. Lau
ridsen ikke følge Frisernes Tilstedeværelse her i Landet, og han
fremfører til Bevis herfor, at Adam af Bremen nævner Danerne
som »boende lige til det frisiske eller britiske Hav«, samt at der
omkring Aar 1100 foregik andre store Udvandringer fra Friesland
til de nordtyske Egne.
Blandt de Forfattere, hvis Opfattelse af Spørgsmaalet P. Lau
ridsen bestred, var ogsaa A. D. Jørgensen, der derfor i 1893 i
Sønderjydske Aarbøger forsvarede sit Syn paa Sagen. Han be-
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nægter, at Friserne skulde have fundet Landet ubeboet, da der
findes Gravhøje fra baade Sten-, Bronze- og Jernalderen i Ejdersted og paa Øerne. Disse sidste anser han for at have haft en dansk
Urbefolkning, hvilket han dog overlader til en Dialektforsker at
føre det endelige Bevis for. A. D. Jørgensen gendriver P. Lauridsens Beviser for den sene Indvandring og henlægger selv Tids
punktet for Indvandringen til det 9. Aarh.s sidste Halvdel —
Vikingetogenes Tid — idet der peges paa denne Periodes livlige
Forbindelse mellem Dorestad og de nordiske Handelspladser, spec.
Slesvig. Denne Forbindelse mellem Frisland og Danmark med
førte endog, at den danske Hærfører Rurik, der havde faaet Dore
stad som Len, i 857 af Kong Horik fik overladt Landet mellem
Ejderen og Havet. A. D. Jørgensen anser det i sin Afhandling
ikke for udelukket, at denne Begivenhed har dannet Begyndelsen
til den frisiske Indvandring. Medens P. Lauridsen var fuldt over
bevist om Rigtigheden af sit Synspunkt, sluttede A. D. Jørgensen
med at overlade Spørgsmaalets endelige Løsning til Sprogforskerne.
I første Bind af Sønderjyllands Historie er Problemet nu atter
bleven taget under Behandling af Dr. Vilh. la Go ur, der paa
Grund af de nordfrisiske Dialektejendommeligheder advarer mod
at drage afgørende Slutninger ad Sprogvidenskabens Vej alene.
Derimod anser han arkæologiske Undersøgelser for egnet til at
give et sikrere Resultat. Disse Undersøgelser kan kun anstilles
overfor Geestøerne og Ejdersted, da de øvrige frisiske Egne er saa
relativt sent bebyggede. De ærkæologiske Undersøgelser giver det
Resultat, at Friserne er indvandrede baade til Øerne og Marsken,
men medens de paa Øerne har blandet sig med den nordiske Urbe
folkning, har de forefundet Marsken ubeboet; derimod foreligger
der ingen Beviser for, at Indvandringen er sket til forskellige Tider.
Den hidtidige Stednavneforskning har da heller ikke bevist noget
i den Retning, men fører tværtimod til det Resultat, at Ind
vandringen er sket i det 10. og 11. Aarh. løvrigt henvises der ogsaa
her til kommende Resultater indenfor Stednavneforskningen.
Medens der paa dansk Side ikke har hersket nogen Tvivl om,
at Nordfriserne var indvandrede sydfra, og Striden kun har drejet
sig om Tidspunktet for denne Indvandring, har den tyske Forsk
ning i den sidste Tid set Problemet under en anden Synsvinkel.
Au g. Sach gjorde sig i 1896 til Talsmand for den Opfattelse, at
Nordfriserne er indvandrede i to Omgange, først i 9. eller 10. Aarh.
til 'Øerne, og dernæst langt senere til Fastlandet, men ogsaa han
betragtede dem som Indvandrere. Det er først i 1920erne, at man
er begyndt at rokke ved denne Opfattelse og har fremsat en ny,
der dog ikke er nyere, end at den har været under Drøftelse alle-
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rede i Begyndelsen af det 19. Aarh. (Outzen: Ueber die älteste
und neuere Geschichte unserer Nordfriesen. Kieler Blätter V.). I
Heimatbuch Nordfrieslands 1929 fremstiller L. C. Peters i Af
snittet: Entdeckungs- und Siedlungsgeschichte sit Syn paa Nordfrisernes Oprindelse. Han hævder, at Ambronerne stammer fra
Amrum, og at der skete to omtrent samtidige Udvandringer herfra,
idet een Skare drog mod Syd og blev slaaet af Marius, medens
en anden søgte Sikkerhed for Stormfloderne og udvandrede til
det nuværende Vestfrisland, hvor de blev Vestfrisernes Stammefædre. Den nære Forbindelse mellem Øst-, Vest- og Nordfrisisk,
mener han, kan kun stamme fra en tidligere stærk Forbindelse
og forklares naturligt gennem Hypotesen om Nordfriserne som
samtlige Friseres Stammefædre. Den Indvandring, som han ikke
vil benægte har fundet Sted sydfra til Nordfrisland i det 9. Aarh.,
har da efter hans Mening været en Tilbagevandring, og den Ur
befolkning, som Indvandrerne fandt paa Øerne har været ikke
nordisk men frisisk. Ambronerne har i Frisland mødt Kelterne,
med hvem de har blandet sig, og som eventuelt har givet dem
Navnet: Frisere. L. C. Peters henviser her til Plinius d. æ. og
Tacitus’ Udtalelser om Friserne og til Delingen i Frisii majores
og minores. Medens det sidste Navn gælder de sydlige Frisere,
synes de romerske Historieskrivere ikke at have kendt noget til
Frisii majores. Han mener heri at have fundet et Bevis for, at
Frisland er koloniseret fra Nordfrisland, der er Moderlandet,
Frisia major, medens Frisland, Frisia minor, er Kolonien. Der
gøres nu Rede for Frisernes Historie, »Frisia minor«s Handel og
»Frisia major«s Kamp mod Stormfloderne, der bevirker nye Ud
vandringer, saaledes at det nordfrisiske Fastland maa formodes
at være mennesketomt, da den før omtalte Tilbagevandring fandt
Sted i det 9. Aarh. Ifølge de frankiske Aarbøger (Fulda) skete der
i 857 en stærk Tilknytning mellem Øst- og Nordfrisland, idet
Vikingehøvdingen Rurik, der havde Dorestad og Rüstringen i
Len, i dette Aar ogsaa fik overladt »Landet mellem Ejderen og
Havet« som Len, hvilket skulde betyde Marsklandet. Først i det
12. Aarh. — mener L. C. Peters — har Friserne bredt sig til
Geesten, hvor de har blandet sig med den jydske Befolkning.
Hypotesen om Nordfriserne som alle Friseres Stammefædre er
forud for Peters fremført af O. Bremer (Halle) paa den 1ste Allfriesenkongres i Jever 1925. Problemet strejf es ogsaa af hollandske
Historikere, uden at deres Behandlinger dog kaster Lys over
Sagen. Bortset fra Spørgsmaalets Betydning for Nordfrisernes
Historie, er dets Løsning ogsaa af en vis Interesse for Hedeby
forskningen.
Anna-Elise Møldrup.
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Som doktorforelæsning gav den produktive, unge norske
historiker Johan Schreiner et overblik over den hanseatiske
handels nedgang (trykt i Nordisk Tidskrift 1934), og kort tid
efter fulgte en fremstilling af forholdet mellem Norge og hanseaterne i middelalderen frem til Odenserecessen 1560. Allerede titlen
Hanseaterne og Norges nedgang (1935) viser dog, at det mindre er
hanseaterne, der interesserer, end det fundamentale problem i
den norske middelalderhistorie siden P. A. Munch: aarsagerne til
landets økonomiske og politiske forfald i senmiddelalderen.
Dr. Schreiner ønsker ikke at dømme Alexander Bugge og den
ældre norske skole imellem, hvorvidt hanseaterne knækkede en
oprindelig norsk handelsstand eller ikke; vigtigere forekommer
det ham at finde aarsagerne til hanseaternes dominerende handels
vælde. Schreiners tesis bliver her, at nedgangen ikke skyldes
fiskale hensyn (A. Ræstad), ej heller den sorte død (S. Hasund)
og end mindre en klimaforværring (Edv. Buli), nej, Norge mister
sin økonomiske og politiske selvstændighed, fordi det bliver af
hængig af korntilførsler udefra. Kornimporten, og tæt i dens fod
spor hanseaaget, begynder allerede i sidste halvdel af 13. aarh.
og har selv som aarsag en erhvervsomlægning, en ekspansion
i »skrei«-handelen, der gav nye og bedre livsbetingelser for de
jordløse landarbejdere; landbruget kom til at mangle arbejds
kraft, ødegaardsproblemet dukkede op, og »den gamle ligevægt
mellem folketal og kornavl« forrykkedes. Det tidlige tidspunkt
understreges; traktaten af 1294 var i virkeligheden kulminationen
af den norske afhængighed, spirerne til »Kontoret« i Bergen fandtes
allerede som en stat i staten o. 1300, saa forfaldet efter unionen
med Sverige efter 1319 bliver virkning og ikke aarsag. Den tysk
fjendtlige politik fra Haakon V, der navnlig forsøgte at spille
England og Danmark ud som konkurrenter, mislykkedes, fordi de
tyske byer var de eneste, der kunde sikre regelmæssige tilførsler.
I senmiddelalderen understreger fremmedherredømmet og »mandedøden«, hvis store folkereduktion ingenlunde bedrer forholdet
mellem folketal og kornproduktion, forfaldet yderligere; inter
essant er her en paavisning af, hvorledes hanseaterne nu drog
fordel af den gamle fremmedfjendtlige handelspolitik, der op
rindelig var rettet mod dem selv; nu spillede de den med større
virkning ud imod de stadigt opdukkende vesteuropæiske kon
kurrenter, først især England og siden mest Nederlandene, der i
Norge først sejrede i 17. Aarh., senere end noget andet steds.
Med klogt blik for realiteter har dr. Schreiner fundet de
bestemmende aarsager i to saa grundlæggende økonomiske fak
torer som arbejdskraften og vareforsyningen. Hans vurdering er
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dog sikkert for ensidig; det er tvivlsomt, om den fremtidige
forskning vil give ham helt ret. Kornimporten var nok spørgsmaalet om eksistens for by- og kystbefolkningen, men ind
skrænket hertil en ligesaa begrænset faktor, der ikke nævne
værdigt kunde berøre samfundets gamle kærne og stadige hoved
del, den bofaste bondestand. En ny rigdomskilde kan vanskeligt
tænkes at føre til landets ruin; det kunde blive et vanskeligt
tilpasningsproblem mellem gammel indlandsbefolkning og ny kyst
befolkning, men ikke et spørgsmaal om afmagt. Et folk er en
meget sammensat mekanisme, afhængig af mange faktorer; et
saa gennemgribende omslag som det, der fandt sted i det norske
samfund i middelalderen, skyldes sikkert ikke en enkelt udslag
givende faktor, men snarere en ulykkelig samvirken af flere. Det
er Schreiners fortjeneste, at han har stillet udviklingsfaserne klarere
og rigtigere op og samtidig redegjort for en ny og vigtig faktor.
Samtidig med at bogen indeholder en saa kraftig tesis, giver
den desuden en samlet og alsidig fremstilling af hele det norskhanseatiske mellemværende. Originalkilderne, især diplomerne
saavel i de norske som de hanseatiske saa fyldige samlinger, er
overalt lagt til grund, men forf. tager ogsaa standpunkt til og gør
brug af hele den rige hanselitteratur, hvor han dog desværre ikke
har faaet W. Vogels og Friccius’s vigtige afhandlinger fra de
senere aargange af Hans. Gbl. med. Forf. redegør udførligt for
de formelle forhold ved privilegier og politiske forhandlinger,
men mangler ingenlunde blik for, at de kun er papir, og at virkelig
heden ofte kan give det stik modsatte billede. Fremstillingen er
klar og kort — undertiden næsten for kort: en lille bog, men
med et rigt og vægtigt indhold.
Aksel E. Christensen.
Som bekendt udgav den danske Generalstab 1899—1934
»Bidrag til den store nordiske Krigs Historie«, ialt 10 Bd., om
Danmark-Norges militære og politiske Deltagelse i denne Krig.
At man i Norge har ønsket og nu paabegyndt en Fremstilling af
særlig Norges Deltagelse er ret nærliggende — saameget mere
som der i norske Arkiver m. m. forefindes et betydeligt Materiale
af organisations- og administrationsmæssig Art, som ikke har
kunnet komme til fuld Udnyttelse indenfor de Grænser, som var
afstukket for den danske Generalstabs Publikation, hvis dette
skulde holdes indenfor et rimeligt Omfang. Det nu foreliggende
Bind af denne Fremstilling: Norske Generalstab: Elleveaarskrigens militære Historie; Afslutningen af den store nordiske Krig.
Udgivet af Forsvarsdepartementet. I. Almindelige Forhold ved Krigs-
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udbruddet, Troppesamlingen 1709. Udarbejdet af Oberstløjtn. Johs.
Schiøtz (Oslo 1936) indledes med en Udtalelse om, at det er
grundlagt paa norske, svenske og danske Arkivalier, »nye Kil
der«, som hidtil i det væsentlige ikke har været udnyttet eller
endog været uudnyttet, hvorved Forf. »er kommet til en Opfat
telse af Forhold og Begivenheder, som er tildels stærkt afvigende
fra den, som har været gældende før«. Hertil skal straks be
mærkes, at Forf. næppe i danske Arkivalier har fundet »nye Kil
der«, der kan begrunde »en Opfattelse af Forhold og Begiven
heder . . .« osv.
I en overmaade grundig, af et stort Noteapparat ledsaget Ud
redning gennemgaar Forf. navnlig norske civile Administrations
forhold, Hærens Fredsorganisation og -personale, Uddannelsen,
Mobiliseringen, Operationsplaner, Forplejningsforhold osv. ved de
tre i Norge opstillede Korps 1709 til henimod' Jul, da Korpsene
opløstes. Almindeligere Interesse vil Forfs. Bedømmelse af Hærens
Førere have. Det Hverv, der fra Kjøbenhavn var paalagt den
norske Hærledelse, var ved Indbrud over Grænsen at støtte den
planlagte Landsætning i Skaane af et dansk Korps ved at binde
mest muligt af de fjendtlige Kræfter — dog under Iagttagelse af
nødvendig Forsigtighed for ikke at blive afskaaret fra Hjemlandet.
I Løbet af Efteraaret samledes de tre Korps; det største paa
omtr. 7000 Md., i Egnen mellem Frederikstad og Frederiksten
under Overgeneralen, Tritzschler; men intet af Stederne førtes
der noget Angreb, end ikke nogen Demonstration, ikke en Soldat
overskred Grænsen fra nogen af Siderne, og ved det norske Hoved
korps' Opløsning henad Jul kunde Svenskerne i disse Egne føre
de bedste af deres Regimenter til Skaane, hvor de lagde deres
Lod i Vægtskaalen i Slaget ved Helsingborg den 10. Marts 1710.
Den norske Hærledelse blev herefter skarpt kritiseret i Kjøben
havn, hvor Kongen og hans Nærmeste, særlig Overkrigssekretær
Lente, ikke synes at have haft blot nogenlunde Kendskab til
de store Mangler ved det norske Hærvæsen: intet brugeligt Felt
artilleri, intet Træn, daarlige Vaaben, Hestemangel, Proviant
mangel osv. osv. Kritikken rettedes navnlig mod Tritzschler, der
maatte gaa af 1710, ligesom Lente og den danske Overgeneral
C. D. Reventlow.
Forf. bestræber sig for med mere og mindre gode Grunde at
bevise, at Tritzschler er blevet altfor haardt bedømt baade i
Samtiden og senere, og det maa erkendes, at de Forhold, hvor
under T. skulde virke, var ganske overordentlig vanskelige saavel
paa det egentlig militære Omraade som i Samarbejdet med de
civile Myndigheder. I den danske Generalstabs Fremstilling siges,
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at T.s Hovedmangel var »Uduelighed« (hvad der jo ikke lyder
saa godt), Mangel paa Foretagsomhed osv.; men efter at have
fremhævet de store Vanskeligheder for T. formilder den danske
Forfatter (Generalløjtnant Tuxen) Dommen til, at T. dog »vist
nok« kunde have udrettet mere, end han gjorde. Og billigere kan
T. absolut ikke slippe.
Et andet Hovedpunkt for den norske Forf. er med meget
stærke Ord at søge paavist, at Grunden til den norske Hærs Uvirk
somhed først og fremmest laa hos »de ledende Mænd i Danmark«,
idet Ordrerne om den norske Hærs Krigsberedskab udstedtes saa
sent, at der ikke blev Tid til de fornødne Forberedelser. Uden at
føre noget Bevis derfor vil han hævde, at med den indledende
Traktat med Sachsen af 28. Juni 1709 var Krigen »besluttet«,
og paa dette Grundlag kunde Krigsberedskabsordrerne til den
norske Hær have været udstedt. Men Traktaten med Preussen
afsluttedes først midt i Juli, og først i Begyndelsen af August
naaede Efterretning om Karl XII.s Nederlag ved Poltava til
Kjøbenhavn. Dernæst fulgte Forhandlingerne med Sømagterne
og Hannover, og endelig trak Afslutningen af Forsvars- og An
grebstraktaten med Rusland, det anerkendt nødvendigste Grund
lag for en Krig med Sverige, ud til den 22. Oktober, hvorefter
Krigserklæringen udstedtes. Den indledende Krigsberedskabs
ordre kom til Kristiania den 14. September, den endelige Ordre
den 28. samme Maaned — saa tidligt som det efter Omstændig
hederne var forsvarligt. For øvrigt: Vilde den norske Hær have
været bedre stillet i November med Hensyn til den vigtigste af
de af Forf. fremhævede Mangler, nemlig Proviant, hvis Hæren
var blevet indkaldt tre Maaneder tidligere og saa meget længere
skullet tære paa Magasinernes Beholdninger? »De ledende Mænd
i Danmark«, navnlig den ellers dygtige og energiske Konge, bærer
alt i Forvejen et tungt Ansvar for, at den danske Hær var saa
utilstrækkeligt forberedt paa Krig paa dette Tidspunkt, som Til
fældet var — Ansvaret for, at den norske Hær behøvede halve
Aars Forberedelser for at blive blot nogenlunde operationsdygtig,
paahviler hovedsagelig den norske Hærledelse selv.
For den uhyre Flid, hvormed Forf. har samlet og ordnet
Stoffet til den norske Hærs Organisationsforhold, dens Mobilisering
og Arbejdet paa at gøre den krigsberedt, operationsdygtig, til
kommer der ham megen Anerkendelse, og Arbejdet vil uden
Tvivl blive stærkt benyttet af norske Steds- og Personalhistorikere.
Rockstroh.
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I 1925 overdrog Bernard Shaiv den Nobelpris, som lige var
skænket ham, til en fond, hvis formaal skulde være at udbrede
kendskabet til svensk kultur og litteratur i England. Denne
»Anglo-Swedish Literary Foundation« har betragtet det som en
af sine første opgaver at skaffe den engelske læseverden en knap
og lettilgængelig skildring af det svenske folks udvikling gennem
tiderne. Resultatet af disse bestræbelser foreligger nu i A Short
History of Siveden, udsendt 1934 gennem Oxford University
Press i den kendte serie »Histories of the Nations« (443 sider;
pris indbundet 12/6). Værket er tilvejebragt ved et samarbejde
mellem licentiat Ragnar Svanstrom, som har behandlet tiden
til 1719, og dr. phil. Carl Fredrik Palmstierna, der er for
fatter til resten af texten. Indenfor de snævre rammer er det
lykkedes de to svenske historikere at give en alsidig og levende
fremstilling af deres lands begivenhedsrige fortid og dets virk
somme og straalende nutid. I overensstemmelse med bogens
formaal lægges der vægt paa at fremhæve forbindelserne mellem
England og Sverige, som føres helt tilbage til stenalderens gravtypevandringer. Da skildringen med forsæt er særlig udførlig for
de sidste menneskealdres vedkommende, vil danske læsere her
finde en god oversigt over svensk historie helt op til de aller
sidste aar, ikke mindst over moderne svensk udenrigspolitik. Men
forresten kan bogen anbefales alle, der ønsker en kort, intelligent
og velskreven indførelse i vort broderfolks historie gennem tiderne.
Hist og her vil danske læsere vel nok studse ved unøjagtigheder i
omtalen af vort eget lands historie. Det er maaske forstaaeligt,
at en svensk forfatter kan løbe lidt sur i Danmarks forhold til
udlandet i aarene 1848—52 (bogens side 335). Derimod virker det
unægtelig forbløffende, at man paa side 342, efter omtalen af
Slesvigs og Holstens afstaaelse i 1864, kan læse, at denne tingenes
tilstand først blev ændret efter verdenskrigen, »when the two
Dukedoms returned, after a unanimous plebiscite and amid great
national rejoicings, to the mother country«.
Frantz Wilhelm Wendl.

Efter lang Tids Forløb er der nu — 1936 — udkommet et nyt
Bind af Diplomatarium Svecanum, idet Dr. L. M. Bååth som
»Appendix« til dette Værk har udsendt første Levering af Acta
pontificum Svecica omfattende de saakaldte »Acta cameralia«,
pavelige Aktstykker af finansiel Natur vedrørende Sverige for
Aarene 1062—1348. En meget stor Del af dette Materiale er ganske
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nyt, og en væsentlig Part belyser tillige danske Forhold. Naar
andet Halvbind foreligger til næste Aar, vil Værket blive gjort til
Genstand for fyldigere Omtale i »Historisk Tidsskrift«.

Sverige kan fra de seneste Aar opvise en ejendommelig Ny
dannelse, som fortjener Opmærksomhed i videre Kredse. I Aaret
1933 blev der ved en Dotation fra privat Side — af Emilia og
Gustaf Garlberg — ved Uppsala Universitet oprettet et Professorat
i almindelig Idé- og Lærdomshistorie (tidligere Tiders »historia
litteraria«), og i nær Tilknytning til dette og med Professoratets
Indehaver, fil. dr. Johan Nord s trom som Sekretær og ledende
Kraft, er der nu den 12. Maj 1934 blevet stiftet et Selskab, der kan
tjene til Støtte for det nye Fag, »Lårdomshistoriska Samfundet«,
ligeledes med Sæde i Uppsala. I Følge sine Love har dette Samfund
til Opgave at fremme Studiet af den videnskabelige Forsknings og
de videnskabelige Ideers Historie, og, som naturligt er, har dét
en særlig Forpligtelse til at lægge Vægt paa den svenske Lærdoms
historie. Samfundet har aabenbart været tiltrængt i Sverige og
har fundet en saadan Tilslutning indenfor alle Fag, at det allerede
kan mønstre det imponerende Medlemstal af 2270. Aarskontingentet er 8 Kr., og ogsaa udenfor Sverige kan man blive Medlem.
Samfundets Virkeformer er dels Afholdelse af Møder (Aarsmødet
finder Sted hvert Aars 12. Maj), dels Udgivelse af en Aarbog og
særskilte Publikationer. Som den første i Rækken foreligger nu
Lychnos, Lårdomshistoriska Samfundets Årsbok 1936, en diger
Kvart paa 543 Sider i smukt Udstyr og med et meget afvekslende,
værdifuldt Indhold. Ikke blot vidner Emnevalget om stor Alsidig
hed, men ogsaa Behandlingsmaaden raader over mange Toner.
Snart gives der i aandfulde Essays Længdesnit af den menneske
lige Aands Udviklingshistorie, snart fremlægges Resultaterne af
streng Detailforskning paa specielle Felter, og stadig veksler selv
stændig Fremstilling med Udgivelsen af Kildestof. Med Forbigaaelse af Bidrag af udelukkende naturvidenskabelig Art, hvoraf
der findes ikke faa, vil der være Grund til at nævne nogle af de
Artikler, der er af særlig Interesse fra et humanistisk Synspunkt.
Med vanligt indgaaende Kendskab giver Bengt Hildebrand
en Oversigt over Forskningen og Litteraturen vedrørende Ke
mikeren Carl Wilhelm Scheele, medens Ingvar Andersson i sin
Afhandling om Erik XIV og Astrologien meddeler Bidrag til Forstaaelse af en vigtig Side af det 16. Aarhundredes Aandsliv. Be
slægtede Emner behandles i en meget velskrevet og interessant
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Afhandling af O. T. Hult om Paracelsus i ældre og nyere Forsk
ning og i en Undersøgelse af Bror Gadelius om Renæssancens
Læger og Heksevæsenet, en Afhandling, som baade udmærker sig
ved psykologisk Skarpblik og ved sin sunde og sande Opfattelse
af Studiernes og Lærdomshistoriens Betydning (jvfr. især S. 299).
Til Uppsala Universitets ældre Historie meddeler Sten Lindberg nye Oplysninger, Anders Grape skriver om Forbindelsen
mellem Comenius, Bengt Skytte og Royal Society og Henrik
Munktell undersøger et vigtigt retshistorisk Spørgsmaal, For
holdet mellem Moseloven og svensk Lovgivning. Resultater af
bibliotekshistoriske Studier forelægges af Erik Waller om en
hidtil ukendt Udgave af det 16. Aarhundredes stærkt benyttede
anatomiske Haandbog, Vesalii Epitome, medens Per Wieselgren giver Bidrag til Arkivhistorien i en Meddelelse om Stiernhielms genopdagede Familiearkiv. Nævnes bør ogsaa Udgaver af
hidtil utrykte Breve fra Lægen Urban Hjårne og fra Isaac Newton
(henholdsvis ved Olof Strandberg og Redaktøren) samt (ved
Es kil Kållquist) af Jacob Rudbecks Meditationes de schola.
I Indledningen til disse er der gjort fyldigt Rede for den livlige
aandelige Forbindelse mellem Sverige og Rostock i det 17. Aarhundrede, ligesom ogsaa flere Sider af Tidens pædagogiske Hi
storie drages frem i et nyt Lys. Efter de selvstændige Afhandlinger
og Artikler følger et Par omfattende Afsnit med Recensioner ved
en lang Række specielt Sagkyndige af de senere Aars lærdoms
historiske Litteratur i videste Forstand samt en Revy over Artik
ler af lignende Art i videnskabelige Tidsskrifter, mindre Notitser
om andre lærde Selskabers Virksomhed og en Bibliografi (ved
Hans Sallander) over svensk lærdomshistorisk Litteratur 1934,
endelig Samfundets »Krønike« og lange Medlemsliste. Ikke mindst
gennem Recensionsafsnittet faar man et levende Indtryk af, hvor
højt udviklet et Fag Lærdomshistorien er i de store Lande, og
hvilken Plads den indtager i den almindelige Forskning, men
ogsaa Sverige staar smukt paa dette Omraade. Recensionerne og
Tidsskriftsrevyen er iøvrigt i høj Grad nyttige som Orienterings
middel paa et Felt, hvor det ikke er let at skaffe sig et Overblik,
kun er der Grund til at beklage, at der er taget saa ringe Hensyn
til dansk Videnskabs Indsats (dette gælder især Tidsskriftsrevyen).
Man kunde tro, at det unge Samfunds Kræfter var udtømte ved
Udgivelsen af denne statelige »Årsbok«, men man har ikke ladet
sig nøje hermed. Som Bilag til denne følger nemlig som første
Bind af et »Lychnos-Bibliotek« en omfattende Biografi ved
N. V. E. Nordmann af den svenske Astronom Anders Celsius
(t 1744), der sikkert fortjener Opmærksomhed hos denne Viden-
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skabs Dyrkere. Baade dette Bind og Afhandlingerne i Aarsbogen
er ledsagede af Resuméer paa et af Hovedsprogene. Det er saaledes under usædvanligt gunstige Auspicier, at det nye »Lärdomshistoriska Samfundet« har begyndt sin Tilværelse, og der er al
Grund til at love sig meget af dets fortsatte Virksomhed, ikke
mindst maaske, hvis det kunde udvikle sig til at blive Arnestedet
for hele Nordens aandshistoriske Forskning. Interessant er det
forøvrigt at se, hvorledes et Organ for denne Form for historisk
Forskning aabenbart har været stærkt savnet netop i Sverige, der
i saa mange Aar har lagt Hovedvægten paa den rene Statshistorie,
og man forstaar meget vel, at det unge Samfund i Overbevisnin
gen om den høje humane Dannelsesværdi, som Videnskabernes
Historie frembyder, føler Trang til i sine Love at sætte sig som
Maal at kæmpe for, at der ogsaa i den historiske Undervisning
indrømmes Aandshistorien en større Plads. Bjørn Kornerup.

Sveriges Riksdag er Titlen paa et alene ved sit Omfang im
ponerende Værk, hvorved den svenske Rigsdag har fejret Femhundredaaret for den Begivenhed, der opfattes som dens første
Grundlæggelse. Udgivelsen har 1931—1935 fundet Sted efter en
Beslutning af Rigsdagen i 1926 (paa Forslag af Werner Rydén)
og under Ledelse af en Redaktionskomité, bestaaende af Karl
Hildebrand, Helge Almquist, Axel Brusewitz og P. Albin
Hansson med Nils Edén som Redaktør. Ved Jubilæet 1935
forelaa Værket i sin Helhed. Det betegnes som en »historisk og
statsvetenskaplig framstallning«, er paa ialt 17 Bind og omfatter
to Afdelinger, hvoraf den første i 8 Bind behandler Rigsdagens
Historie indtil 1866, medens den sidste i 9 Bind systematisk —
hvad man i Sverige forstaar ved »statsvidenskabeligt« — redegør
for Rigsdagens Indretning og Arbejdsformer efter 1866. Saa om
fattende er de givne Oversigter, at der kan være Grund til at
henlede interesseredes Opmærksomhed paa, at det væsentligste i
dem (plus selvstændige Bemærkninger) er samlet i en enkelt, let
overskuelig Bog af Nils Edén: Den svenska riksdag under femhundra år (1935). Dog vil det naturligvis lønne sig at gaa direkte
til det store Værk, i hvilket saa mange Specialister har ned
lagt Frugten af deres Studier vedrørende den mærkelige og ejen
dommelige Forfatningsudvikling i Sverige.
Professor Sven Tunberg har skildret Rigsdagens Opkomst
og Udvikling indtil Middelalderens Slutning; hans Fremstilling
gaar til det stockholmske Blodbad. De historiske Forudsætninger
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for Engelbrekt Engelbrektssons Rigsdag i 1435 finder Tunberg
dels i Magnus Smeks Landslov med dens Bestemmelser om Fremgangsmaaden ved Kongevalg, dels i de tidligere Herredage. Mod
sat vil Nils Edén i sin Fremstilling ikke anerkende, at de første
Rigsdage kan have haft noget at gøre med de ældre Forsamlinger
i Anledning af Kongevalg, men ser i Rigsdagen et helt nyt Organ
for de almene Opgaver. Naturligvis er det vanskeligt at komme til
sikre Resultater for denne Tid paa Grund af Kildematerialets
Karakter. Tunberg fremhæver de vage Konturer, Rigsdagslivet
endnu havde, men finder dog, at Rigsdagstanken var i utvivlsom
Vækst. Arkivar Tor Berg, der har behandlet Rigsdagens Ud
vikling i den ældre Vasatid 1521—1592, fremhæver især, hvorledes
Rigsdagen er vokset frem gennem Kongemagtens Initiativ og som
Organ for dens Rigsledelse. Det afgørende var, at Kongedømmet,
hvor stærkt det end blev, dog maatte have Folket med sig, og at
Folkets Medvirken skete gennem forsamlede Stænder. Imidlertid
bevarede Rigsdagen i denne Tid det samme Præg af noget vist
tilfældigt, som den havde haft i Middelalderen.
Professor Nils Ahnlund beskriver i det følgende Afsnit —
»Ståndsriksdagens utdaning 1592—1672 — hvorledes den blev til
en fastere Institution. Et stort Skridt til dens Stabilisering skete
allerede und^r Karl IX; »den svenske Rigsdag er efter Karl IX
noget andet og langt mere end før hans Fremtræden«. Dens store
Organisationstid kom efter Gustav Adolfs Tronbestigelse og blev
Perioden 1611—34. I Tiden derefter blev Rigsdagslivet præget af
de »ufri« Stænders Opposition mod Adelsvælden, i Tiden fra 1660—
1672 derimod af »parlamentariske Begyndelser«, idet Stænder
magten under Karl XI’s Formyndere forstod at emancipere sig
og vinde mere selvstændig Indflydelse, set paa almindelig euro
pæisk Baggrund et abnormt Træk, for saa vidt som ellers Udvik
lingen rundt omkring gik i absolutistisk Retning. For Adelen i de
ny-indlemmede skaanske Provinser maatte de svenske politiske
Forhold være umiddelbart tiltalende. Om selve Indlemmelsen
berettes med Støtte i Fabricius’ Undersøgelser. Det udviklede og
færdige Præg, Rigsdagsforholdene fik i det 17. Aarhundrede, mu
liggør, at Ahnlund kan slutte sin Fremstilling med en udførlig
Oversigt over »Riksdagsskicket«, alle de forskellige Forhold ved
rørende Rigsdagens Sammensætning og Valg, Organisations- og
Arbejdsformer. Lektor Sven Grauers fremstiller Rigsdagens
Historie i den karolinske Tid 1672—1714 og kommer herved til at
vise, hvorledes de absolutistiske Tendenser i Europa endelig slog
igennem for Sveriges Vedkommende. Paa Rigsdagen 1675 var
Stændernes »Emancipation« paa Højdepunktet, paa Rigsdagen
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1680 gav Stænderne sig den personlige Kongemagt i Vold, om end
ikke paa samme, saa dog paa nogenlunde tilsvarende Maade som
de danske Stænder i 1660. Af Vigtighed var her den almindelige
Tidsaand, men sikkert nok ogsaa det praktiske sociale Behov i
Tiden; Grauers understøtter den af flere tidligere Historikere
hævdede Anskuelse, at Reduktionen skyldes et Initiativ fra Bøn
dernes Side. Den svenske Enevælde medførte en faktisk Ophæ
velse af Rigsdagens Magt, men ikke selve de parlamentariske For
mers Ophævelse, tilmed vedblev disse Former at bestaa i væsentlig
uændret Form; »Rigsdagsskicket« forblev nogenlunde det samme.
Det er Professor Fr. Lagerroth, der udførligt — i 2 Bind —
har skildret »Frihedst ide ns maktägande ständer 1719—1772«. Lager
roth var fra tidligere Tid kendt som meget gunstig Bedømmer af
»Frihedstiden«s politiske Forhold, og af en saadan Indstilling præ
ges hans foreliggende Fremstilling. Efter Lagerroths Opfattelse
kom Indførelsen af den nye »Frihed« som en naturlig Reaktion mod
Karl XII’s Militærdespotisme; der var ingen Afløser af Karl XII,
og han havde stødt alle fra sig, ogsaa Embedsmændene. »Ikke po
litiske Divergenser alene, men ogsaa Klasseinteresser drev Em
bedsmændene bort fra Kongemagten og fik dem til at vende Blik
ket tilbage til den tilsidesatte Rigsdag, i hvilken de selv udgjorde
Kærnen«. Den store Forfatningsforandring gennemførtes af Rigets
Stænder og kun af dem. Den politiske Tilstand, der blev Resul
tatet, kan betragtes som en ejendommelig Forløber for moderne
Parlamentarisme, men var i Virkeligheden mere end parlamenta
risk. Stænderne greb direkte ind i Styrelsen, og Partiregeringens
Stilling blev derved svag. I sin Omtale af den Partikamp, der
førte til »Hattene«s Sejr over »Huerne« 1739, advarer Lagerroth mod
at tillægge den udenlandske Indflydelse for stor Betydning og
ogsaa mod at overdrive Betydningen af andre urene Motiver. Om
den overordentlige Grundighed, hvormed han har fordybet sig i de
daværende Rigsdagsforhold, vidner de systematiske Oversigter,
der fylder en meget stor Del af hans Fremstilling (det sidste af
første og hele andet Bind). Af Afsnittet »Rigsdagens Sammen
sætning« har dog Rektor J. E. Nilsson skrevet om Borgerstanden
og Lektor Ragnar Olsson om Bondestanden. De forskellige
Valgregler har delvis været usikre og er blevet praktiseret paa no
get skiftende Maade. Paafaldende svag er for Byernes Vedkom
mende Haandværkets Repræsentation, medens Listerne over de
valgte bekræfter det almindelige Indtryk, man har af Embedsmændenes stærke parlamentariske Position i Frihedstiden. Bøn
derne, der var strengt forpligtet til at holde sig til Mænd af deres
Midte, valgte med Forkærlighed Folk, der i Forvejen havde en
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fremskudt Stilling og var Indehavere af visse offentlige Hverv;
Læse- og Skrivefærdighed blev betragtet som en nyttig, men ikke
nødvendig Egenskab.
Der er en vis beklagende Tone over det Kapitel, hvori Lager
ro th omtaler »den monarkiske Revolution« i 1772, (som afgjort
ikke har hans Sympati). Til Gengæld fremhæver Docent Georg
Landberg, der har skrevet om Rigsdagen i den gustavianske Tid
1772—1809, at denne Revolution ikke bør betragtes som nogen
reaktionær Afbrydelse af den organiske Udvikling, men som den
nødvendige Koncentration af Statsmagten, der maatte finde Sted,
fordi den hidtidige Tilstand truede Staten med Opløsning. I
Sammenhæng med de ændrede Magt- og Forfatningsforhold fore
gik visse Ændringer i Rigsdagens Arbejdsforhold, der fik lidt af
Præget fra Regeringskontorerne gennem den stærke Udvikling af
Udvalgsvæsenet, hvorved »hemliga utskottet« blev af særlig frem
trædende Betydning.
Forfatningsformen af 1772 viste allerede en Paavirkning af de
nye statsteoretiske Tanker om det fordelagtige ved »Magtens
Deling«, endnu meget mere kom disse Tanker til at gøre sig gæl
dende ved den nye Statsomvæltning i 1809. Docent Erik Fahlbeck, der har behandlet Perioden fra 1809 til 1866 — »Ståndsriksdagens sista skede«. — er dog mere end ellers de senere Aars
svenske Forskning tilbøjelig til at fremhæve denne Omvæltnings
konservative og traditionsbundne Tendenser, dens Modsætning
til den franske Revolution. Han karakteriserer den svenske Revo
lution i 1809 som »en politisk Reform, gennemført af overbeviste
Oppositionsmænd blandt de ledende Klasser med bestemt Front
mod sociale Omvæltninger« — ikke mindst den Omvæltning, der
vilde ligge i Bøndernes Krav om lige Jordbeskatning. Bondestan
den var ikke tilfreds med den nye Forfatningsform (det havde den
heller ikke været i 1719). Et vigtigt socialt Moment i den senere
Bevægelse for at faa gennemført Repræsentationsreformen blev
den store Bondebefolknings Misfornøjelse med Standssystemet,
der syntes at skyde den saa uforholdsmæssigt tilbage i Indflydelse.
De svenske Bønder blev derfor radikale i forfatningspolitisk Hen
seende (ligesom de danske Bondevenner). Som Forudsætning for
den store politiske Reform, der endelig og afgørende moderniserede
Sveriges gamle Forfatningsliv, har naturligvis ogsaa teoretisk
Spekulation og fremmede Forbilleder betydet meget (Norges For
billede har paavirket Udviklingen ikke blot i Danmark, men ogsaa
i Sverige). I Længden var det ikke muligt, paa Trods af Tidsaanden, at opretholde den middelalderlige Standsdeling; Repræsentationsspørgsmaalet fulgte i lange Tider som en truende Skygge
Historisk Tidsskrift. 10. Rk. IV.
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Rigsdag efter Rigsdag for til sidst uventet hurtigt at slaa igennem
med et sejrrigt Resultat for Reformvennerne.
Til Værkets sidste Afdeling er der ydet Bidrag af en Række
Forfattere, der repræsenterer Sagkundskab indenfor Jura, Admi
nistration og den Form for almen »Statskundskab«, der ikke fore
kommer udenfor Sverige som særlig dyrket Videnskabsfelt:
Georg Andrén, G. A. Reuterskiold, Einer J:son Thulin,
Herbert Tingsten, Nils Herlitz, Arthur Montgomery,
K. G. Simonsson, Karl Hildebrand, Robert Malmgren,
Axel Brusewitz, Nils Alexanderson, Gunnar Hesslén,
Edvard Thermænius. Gennem de ni Bind, den fylder, er der
givet alle interesserede en Lejlighed til meget grundig Indtrængen
i Formerne for hele det nuværende svenske Rigsdagsvæsen. En til
svarende Redegørelse mangler totalt for den danske Rigsdags
Vedkommende. Mærkeligt er det imidlertid, at der ikke er fundet
Anledning til at give nogen egentlig og samlet historisk Oversigt
over Rigsdagens Udvikling fra 1866 til Nutiden. Derimod redegør
Thermænius, der regnes for den bedste Kender af moderne
svenske Partiforhold, i sit Bidrag, der fylder Værkets sidste og
syttende Bind, for Rigsdagspartiernes Udvikling i hele Tiden efter
1866; nogen saadan sammenfattende historisk Oversigt over dansk
Partivæsen ejer vi heller ikke.
Hans Jensen.
I Anledning af, at der 1934 vilde være forløbet 300 Aar siden
Omdannelsen af Sveriges indre Administration ved Forvaltnings
loven af 1634, havde det været Tanken at mindes denne skel
sættende Begivenhed ved Udgivelsen af et 6-Binds Værk behand
lende hele den svenske Central- og Lensstyrelses Historie. Det
viste sig imidlertid ikke muligt at tilvejebringe de fornødne Midler
til Gennemførelsen af en saa storstilet Plan, og man har da fore
løbig indskrænket sig til at udgive Kungl. Maj:ts Kanslis Historia,
et usædvanligt stateligt Værk i to store Kvartbind, pragtfuldt
udstyret og skrevet af de mest sagkyndige Forfattere. Ved en kort
fattet Omtale af et saa indgaaende Arbejde forbyder det sig af sig
selv at give Referat af Enkeltheder, ligesom en realkritisk Behand
ling næppe kan ventes af en Udlænding. En enkelt Anke af al
mindelig Karakter maa dog straks fremføres. Det er et Savn, at et
saa grundlæggende Værk ikke er forsynet med Kildehenvisninger
(kun til Bygningshistorien i II findes saadanne), og det vilde sik
kert af mere end een Grund have været ønskeligt, om der tilsidst
i et Resumé paa et af Hovedsprogene var givet en Oversigt over de
vigtigste Momenter i Kancelliets Udvikling.
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Medens andet Bind ved Nils G. Wollin udelukkende behand
ler Kancelliets Bygningshistorie, skildrer det første og langt det
største denne Institutions almindelige Historie. Værkets Hoved
redaktør, Førstebibliotekar, Dr. Oscar Wieselgren indleder
med en instruktiv Oversigt over Kancellivæsenets Udvikling i
Middelalderen og i den nyere Tid. Herunder omtales ogsaa Kan
celliforhold i Sverige før 1612. Først efter dette Tidspunkt kan man
nemlig her tale om Kancelliet som en virkelig Institution med fast
Personale og bestemte Regler for Forretningsgangen samt for
Sagernes Registrering og arkivalske Bevaring. Hovedmanden paa
dette Omraade er Axel Oxenstierna, hvis betydningsfulde Indsats
gennem Reformer 1626 og 1634 med stor Grundighed skildres af
Nils Forssell. I det »karolinska tidevarvet« (1660—1719) gik
Kancelliet — som Arne Munthe viser i det følgende Afsnit —
en ny Udvikling i Møde efter 1661, da Princippet om den kol
legiale Virkemaade for Alvor blev ført ud i Livet, og Kongerne
fik en stærkere og stærkere Indflydelse paa Sagernes Afgørelse.
Dette fremmedes ikke mindst under Karl XII, idet de forskellige
»Feltkancellier«, der fulgte Kongen i Udlandet, ganske overskyg
gede »Hjemmekancelliet« i Stockholm. Karakteristisk for den
næste Periode 1720—89 (behandlet af Arne Forssell) er det,Jat
Kancelliets gentagne Omformning stadig finder Sted paa Bag
grund af den almindelige indrepolitiske Udvikling. Det var saaledes Tilfældet ved Kongevalget 1720, efter Revolutionen 1772 og
efter den politiske Omvæltning 1789, da Gustav III i Modsætning
til Embedsstandens stærke Position i Frihedstiden fik den af
gørende Indflydelse paa Forvaltningen. Fraset en kort Reaktion
efter Kongens Død udvikledes Kancelliet — som R. Liljedahl
paaviser i Afsnittet om Tiden 1789—1840 — mere og mere i
Retning af en departemental Institution, saadan som det 1840
blev gennemført.
Den nye svenske Kancellihistorie er et fortjenstfuldt og lære
rigt Værk. Med stor Grundighed er der gjort Rede for Institutio
nens Udviklingsgang i de forskellige Tidsaldre, for dens Stilling
til andre Regeringsorganer, dens indre Opbygning og Forretnings
gang, personelle og økonomiske Forhold. De ledende Personlig
heders Indsats er stærkt fremhævet, og det er stadig eftervist,
hvorledes de skiftende Perioders politiske Magtfordeling har øvet
sin Indflydelse paa Kancelliets gradvise Omdannelse. Trods Em
nets Tørhed har de enkelte Forfattere formaaet at fremlægge deres
Resultater i en tiltalende og vel afrundet Form.
Bjørn Korner up.
14*
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Regeringsraad Gabriel Thulin, som i Forvejen er Forfatter
af en af de oftest citerede og flittigst benyttede Haandbøger inden
for svensk Bosættelses-, Landbrugs- og Kameralhistorie, Historisk
utveckling af den svenska skifteslagstiftning en med sårskildt afseende
å frågan om delningsgrund vid skifte (Stockholm 1911), et Værk
som giver særdeles fyldig Besked om de forskellige Former for
Udskiftning af de svenske Landsbyer, har i Anledning af sin 70aarige Fødselsdag fuldført endnu en særdeles nyttig Haandbog,
der næppe vil blive mindre benyttet end sin Forgænger. Det er
Om Mantalet, hvis første Del udkom 1890, og hvis anden Del,
forsynet med et udmærket Sagregister, nu er udkommet (1935).
Sagregistret giver ogsaa Henvisningen til samme Emnes Behand
ling i det ovennævnte Værk Skifteslagstiftningen.
Mantalet i Sverige har efterhaanden udviklet sig til Skatte
enhed for Jordegods, ligesom Hartkornet i Danmark, men det har
mere Lighed i Princippet med de gammeldanske Skatteklasser
Helgaard og Halvgaard.
Selvom Udviklingen indenfor svensk Kameralvæsen er meget
forskellig fra den danske, idet det navnlig var meget senere, at
der i Sverige opnaaedes den Ensartethed for hele Riget, som man i
Danmark fik med Matrikulen af 1688, saa opviser baade de for
skellige Faser i denne Udvikling og de forskellige Principer for
Jordvurdering og Skatteansættelse, som kom til Anvendelse i de
forskellige svenske Landskaber, saa store Ligheder med danske og
norske Forhold, at en udførlig Udredelse af disse Forhold ogsaa
har den største Betydning for Forstaaelse af danske Forhold, ikke
mindst i Tiden før Matrikulen af 1688.
Da Bogen desuden ikke blot gennem sin Omtale af Forholdene
i de ældre danske Provinser, Skåne, Halland og Blekinge, kommer
ind paa Behandling af danske Forhold, men ogsaa gør Forholdene
i selve det danske Rige til Genstand for Undersøgelse, og f. Eks.
i et udførligt Afsnit giver den første mere dybtgaaende Oversigt
over Gaardinddelingen i Danmark, en Redegørelse for Begrebert
Helgaard og Halvgaard, vil man forstaa, at den ogsaa for danske
Læsere er særdeles instruktiv.
Netop fordi Forfatteren, i Modsætning til flere af sine Forgæn
gere, er i Besiddelse af ganske særlig Sagkundskab paa Kameralvæsenets Omraade, er det i høj Grad at beklage, at han ikke synes
at kende senere dansk Litteratur om Emnet end Erslev, Valdemarernes Storhedstid, 1898. Han citerer vel P. Lauridsens Af
handling Om gamle danske Landsbyformer, 1898, men ikke hans
Afhandling Om Skyldjord eller terra in censu, 1903, hvori han
paa flere Punkter virkningsfuldt imødegaar Erslevs Opfattelse.
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Heller ikke citeres K. Rhamms Bog Die Grosshufen der Nordgermanen, 1905, hvori hele den tidligere danske Litteratur om Emnet,
heri indbefattet P. Lauridsens sidste Afhandling, er taget op til
særdeles frugtbar og indgaaende Drøftelse. I Aarbøger for nordisk
Oldkyndighed 1919 har Henrik Larsen i sine Oplysninger og Be
mærkninger om de danske Landsbyer virkningsfuldt kritiseret
P. Lauridsens Opfattelse, og for første Gang nøjere præciseret Bol
begrebet i dansk Bebyggelseshistorie. Hverken denne banebry
dende Afhandling eller Erik Arups og Poul Nørlunds Behandling
af Guldvurderingen og Skyldvurderingen i Danmark synes Forf.
at kende.
Disse Mangler i Kendskabet til Litteraturen i dette Aarhundrede kan dog mulig nok tilgives en svensk Forf., der selv i For
ordet erkender, at ogsaa II. Del af Værket i Realiteten forelaa
færdigskrevet allerede ved I. Dels Fremkomst i 1890.
De opvejes tildels ved Forf.s Fortrolighed med den fyldige
Litteratur om Emnet fra Arent Berntsen til Erslev, med de
bedste danske Haandbøger: Jacob Mandix, Dansk Landvæsensret
og Dansk Kammerret, G. Christensen Hørsholms Agrarhistoriske
Studier og L. C. Borups Dansk Landboret, men ikke mindre der
ved, at Forf. har haft Lejlighed til i det danske Rigsarkiv at stu
dere en af P. Lauridsens Hovedkilder, Præsteindberetningerne om
Gaarde, Huse og Bol 1651 og 1657.
Ikke mindst derfra stammer Forf.s klare og instruktive Rede
gørelse for, hvad der forstaas ved Helgaard, Halvgaard og Bol,
en Redegørelse, hvortil der endnu ikke fra dansk Side er givet
saa fyldigt et Bidrag.
Svend Aakjær.
Den svenske tolddirektør Will. Smith har samlet frugterne
af sine studier i sit fags historie i afhandlingen Aldre svenskt
tullvåsen (Stockh. 1934). Bogen bærer nok præg af, at dens forf.
ikke er historiker af fag; men hans mangler ved kildebehandling
og litteraturbenyttelse opvejes af hans særlige forudsætninger til
forstaaelse af toldteknik. Behandlingen af toldpolitik og handels
politik er paa sine steder ret indgaaende, værdifuldere er dog
analysen af de vekslende toldformer, tariffer, af bogførings
teknikken og den hele toldadministration — sider som histo
rikerne ofte har tilsidesat, men som er forudsætningen for anven
delsen af toldbøgernes handelsstatistiske oplysninger. Svagest er
det middelalderlige afsnit, i hvilket forf. ikke formaar at samle
det meget spinkle materiale. Fremhæves maa dog en elegant
analyse af nogle fragmenter af senmiddelalderlige toldtariffer,
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som Forf. forsøger at føre tilbage til en oprindelig generel
121/2 °/0’s værditold (1 øre pr. mark), som dog for de vigtigste
varer efterhaanden omformedes til en kvantitetstold med faste
satser. Langt værdifuldere er den udførlige redegørelse for told
forholdene under Gustav Vasa; for her har tolddirektøren et stort
reelt materiale at arbejde med i form af virkelige toldprotokoller,
som kongen især fra midten af 1540erne krævede udarbejdet til
vejledning for handelspolitikken; ikke alene eksport og import,
men alle transaktioner fra produktionsstedet til skibet skulde
der omhyggeligt redegøres for. Efter toldforordningerne differen
tierede tolden; efter nationalitet, borgerskab og civilstand (gift
eller ugift) skulde købmændene betale hel eller halv told eller i
gunstigste fald (i regelen naar det drejede sig om gifte Stockholmborgere med egen grund) være helt toldfri. Paa hvilken
maade disse forhold gav sig udtryk i toldregistrene, er det vig
tigste resultat af Smiths bog — en nyttig ledetraad for de for
skere, der før eller siden detaljeret vil udnytte hele dette store
handelshistoriske stof; dette sidste, det egentlige, har han selv
givet afkald paa.
Aksel E. Christensen.
Den svenske skoleordning, der kræver, at lektorer skal være
doktorer, frembringer mellem aar og dag en lang række historiske
»akademiska avhandlingar«. Naar de ikke alle de store højder,
bliver dog et omfattende stof gennemarbejdet og lagt frem.
Aaret 1935 har givet en ualmindelig rig høst; en del er allerede
omtalt i dette tidsskrift, her skal henledes opmærksomheden paa
endnu et par af interesse.
Det mest modne og lærde arbejde er sikkert Sten Engbergs
Bo Jonsson I. Till 1375 (Uppsala). Det giver et tværsnit i svensk
og nordisk historie i 1360erne og den første halvdel af 70erne
set i forhold til Bo Jonsson Grips store skikkelse. Biografien
sprænges og bliver til en udredning af hele den politiske sammen
hæng; traaden til hovedpersonen er undertiden nær ved at for
svinde, og man savner endnu en vurdering af hans største ind
sats, set i modsætning til Margretes — hvad der maa blive af
gørende for konklusionen. Det er en sprænglærd bog, spækket
med noter og rettelser, fuld af kildekritiske udredninger om stort
og smaat. Hver enkelthed er dog sat i forhold til store synspunkter:
kampen mellem det nationale aristokrati, der fik næring af Bir
gittes religiøse-politiske anskuelser, og som siden 1371 fik sin
store leder netop i Bo Jonsson; imod det den fremvoksende
stærke kongemagt, hvis patrimonielle tendenser især blev repræ-
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senteret af mecklenburgeren Albrecht. Bogen ér en ypperlig ind
ledning til Lönnroths fremstilling af de statsretslige brydninger
under Kalmarunionen, ikke saa overlegen, men heller ikke saa
doktrinær som Lönnroths.
Ogsaa i Nils Staaf: Marknad, och møte med den mere ram
mende undertitel Studier rørande politiska underhandlingar med
folkmenigheter i Sverige och Finland intill Gustav II Adolfs tid
(Stockholm) er den politiske historie hovednerven, et længdesnit,
hvor alle politiske spørgsmaal i næsten 200 aar belyses ud fra
forholdet mellem konge og almue. Markederne var de store regel
mæssige mødesteder for folk fra hele landskabet; i umindelige
tider havde markedet haft tre vigtige funktioner, foruden at være
handelsformidler var det ogsaa retstermin og kirkefest. Nu kom
hertil fra det 15. aarh. dets betydning som politisk organ, taget
i brug af oppositionen imod unionstidens danske konger. Markeds
menighederne var det bedste objekt for de store folkeføreres per
sonlige agitation; her og kun her kunde de komme i kontakt
med folket; hvad der skete her, blev forhandlet eller bekendt
gjort, var allemandseje. Engelbrekt begyndte svagt, Sturerne
organiserede metoden, og Gustav Vasa tilegnede sig den i den
grad, at det i de første aartier var hans vigtigste herskemiddel.
I Vasasønnernes tid svandt markedernes politiske betydning til
fordel for rigsdagen, det mere besindige og aristokratiske organ.
De fik dog en kortvarig renæssance i oppositionen mod den katolske
Sigismund i 1590erne, men forsvandt fuldstændig med Gustav
Adolf. I sin kronologiske afdeling har Staaf ved hjælp af et møj
sommeligt mosaikarbejde fra de mest spredte og fattige kilde
notitser opbygget denne uomtvistelige kurve. I den systematiske
del, hvor de mange gentagelser virker lidt tyngende og trættende,
behandles markedsmødernes meget varierende forretningsgang,
deres funktioner og virksomhedsomraade, der aldrig blev fast
afgrænsede, men afhang af øjeblikkets tarv. Markedet blev aldrig
nogen fast institution med afgrænset konstitutionel myndighed;
i modsætning til rigsdagens havde dens vedtagelser ikke rets
gyldighed, men det praktiske resultat var ikke mindre, for her
formedes folkeopinionen ved direkte samvirken mellem konge
magt og folk. Bogen giver samtidig, især i kapitlet »marknad och
menighet«, et værdifuldt sociologisk bidrag til forstaaelsen af
samspillet mellem stænderne og indeholder topografiske rede
gørelser for sammenhængen mellem landskaberne og deres kultur
centre.
Karl-Erik Löfquists afhandling Om riddarväsen och frälse
i nordisk medeltid med undertitelen Studier rörande adelsståndets
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uppkomst och tidigare utformning (Lund) er efter sit anlæg en
social studie; den behandler »riddarväsendets betydelse och in
flytande på klassbildningen« i forbindelse med forholdet mellem
adelig overklasse og kongemagt. For Danmarks vedkommende er
herremandsstandens udvikling blevet meget indgaaende behandlet
(Kr. Erslev, Erik Arup og Sture Bolin); Löfquist har søgt at
bringe enhed i de stridende meninger, men ikke ydet nogen selv
stændig indsats af betydning. Heller ikke det norske aristokrati
er blevet fremstillet bedre og anderledes end før. Begge landes
adel er i virkeligheden kun benyttet som baggrund for behand
lingen af den hidtil ret uudforskede svenske adel. I hovedsagen
er det forfatterens indsats, at han nærmer den tidligere svenske
opfattelse af Sveriges Adel til den moderne opfattelse af den
danske; der er ikke — som tidligere antaget — nogen væsentlig
social forskel mellem den uafhængige stormandsklasse og kongsmændene, stormændene er nær knyttet til kongemagten og er
kærnen blandt kongens mænd; derimod rangerer kongens egent
lige hirdmænd langt lavere. Dog er der i svensk adel ikke en saa
snæver forbindelse fra en ældre krigerorganisation til ridder
væsenet som i Danmark. Det mest nye er paavisningen af den
nære forbindelse med kontinentet, en mode, der overfører hele
den europæiske terminologi til de nordiske stater. I alt for høj
grad nøjes forfatteren dog med formelle sider (ridderslagning,
edsaflæggelse og titler); i hvor høj grad moden har ført mere
dybtgaaende ændringer med sig, faar vi derimod næsten ingen
besked om. Imod forf.s behandling af kildematerialet kunde der
rettes en del indvendinger, bl. a. lægger han normalt aarbøger,
krøniker og andre tilfældige berettende kilder til grund; disses
oplysninger suppleres med dokumenterne, der »bekräftar« (s. 48)
det tidligere vundne resultat!!
Aksel E. Christensen.
I et i 1934 udsendt lille Skrift har Professor Arthur Montgomery behandlet Svensk socialpolitik under 1800-talet. Bag Tit
len skjuler sig først og fremmest en Skildring af det svenske Fat
tigvæsens Historie, fortalt overvejende paa Basis af selve Lovene
og de dertil knyttede Betænkninger og Rigsdagsforhandlinger,
altsaa Stof, som for største Delen foreligger trykt; paa vidtløftige
Detailundersøgelser af vedkommende Myndigheders egne Arkiver
har Forfatteren ikke indladt sig, og hans Fremstilling af de faktiske
Forhold har derfor maattet bygges overvejende paa Beretninger.
Er dette i nogen Grad en Svaghed, giver Bogen til Gengæld en
klar og fængslende Oversigt over Lovgivningens vekslende Faser.
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Fattigforsorgen var i det 19. Aarhundrede i Sverige som i
Danmark i Hovedsagen et kommunalt Anliggende. Allerede før
1800 var dog Statens Indgriben begyndt, idet saavel Betleriet som
Fattigbyrderne søgtes holdt nede ved Bestemmelser, som i høj
Grad hæmmede de lavere Klassers Bevægelsesfrihed: Alle unge
Mænd af Almuen var underkastet Tjenestetvang; de, der unddrog
sig, hjemfaldt til Krigstjeneste eller Tvangsarbejde, hvorved
Vagabonder og arbejdsløse ramtes i Flæng; særlige Forordninger
satte Skranker for Indvandringen til de større Byer. Konsekvent
gennemført i Praksis blev dette Tvangssystem dog aldrig, og i
det 19. Aarhundredes første Halvdel undergravede den begyn
dende Industrialisme og de liberale Ideer det hver fra sin Side;
omsider fastslog Fattiglovene af 1847 og 1853, der maa ses i na
turlig Sammenhæng med Lavsvæsenets Ophævelse 1846, den frie
Flytningsret; definitivt forsvandt Begrebet »Forsvarsløshed« dog
først 1885. Jævnsides med denne Udvikling gik en Humanisering
og Differentiering af Fattigplejens Former; den gamle Metode at
lade de fattige gaa paa Omgang blandt Sognets Bønder gik lang
somt af Brug; i Stedet fik man et stigende Antal af Fattiggaarde
og Anstalter, saa vidt muligt tilpassede efter de forskellige Kate
gorier af trængende. Den ældre Tids agrarsociale Problemer løstes
delvis af sig selv gennem Udvandring og Industrialisering; til
Gengæld rejste netop denne sidste Proces nye Vanskeligheder og
nødvendiggjorde ikke mindst en skarpere Sondring mellem ar
bejdssky og arbejdsløse. I Sammenhæng hermed traadte fra ca.
1885 under tysk Indflydelse Forsikringstanken stærkt frem i den
offentlige Debat.
Interessantere end Montgomerys Beretning om Kendsgernin
gerne er dog hans Tolkning af dem. Bogen slutter sig nær til For
fatterens her i Tidsskriftet (II, S. 700—02) tidligere omtalte Skil
dring af »Industrialismens genombrott i Sverige«, og det er en af
dens Ledemotiver at vise, hvorledes det økonomiske Fremskridt
er den moderne Socialpolitiks absolut uundværlige Forudsætning;
Humanitet er en Luksus, man først efterhaanden faar Raad til,
og med fuld Ret advarer Montgomery mod forhastede Domme
over ældre Tiders Haardhed. Dermed skal ikke være sagt, at Idé
strømningerne ingen Betydning har haft. Man staar her ved et
saare vanskeligt Spørgsmaal, bl. a. fordi den sociale Medfølelse
til forskellige Tider har ytret sig paa næsten modsat Maade; hvor
Liberalismen vilde frigøre den enkelte og derefter lade ham
smede sin egen Lykke, har Enevælde i Fortid og Nutid ment det
muligt og rigtigt at lyksaliggøre Borgerne selv mod deres Vilje.
Om Nuancerne i de skiftende Tidsaldres Opfattelse af Almenvel
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og Humanitet rummer Bogen adskillige fine og træffende Be
mærkninger; Forfatterens nationaløkonomiske Skoling har her
givet ham et godt Udgangspunkt. Til Indledning skitseres Mid
delalderens kirkelige Ideer om j ustum pretium og standsmæssigt
Udkomme. Som det for Merkantilismen karakteristiske fremhæ
ves dernæst »de lave Lønningers Økonomi«; Løntryk antoges at
stimulere Produktionen ikke blot direkte ved at Omkostningerne
holdtes nede, men ogsaa indirekte ved at ægge Arbejdernes Flid.
I bestemt Modsætning til Merkantilismens hele restriktive System
hævdede Liberalismen — med »Kapitalisme« regner Montgomery
ikke — den enkeltes Ret til at arbejde eller nægte at arbejde, efter
som Vilkaarene passede ham eller ej. Ogsaa de liberale søgte paa
deres Vis at bekæmpe Fattigdommen; men de ansaa det for rig
tigst at føre Kampen indirekte ved at højne de lavere Klassers
Dannelsesniveau og anspore til Selvhjælp — samme Tendenser,
vi kender fra 60erne herhjemme. Man vilde med andre Ord hellere
forebygge end helbrede. Grænsen mellem en saadan præventiv
Socialpolitik og en positiv Understøttelsespolitik var imidlertid i
Praksis svær at drage. Forøget Folkeoplysning og Folkesundhed
var Formaal, for hvilke ogsaa Liberalismens Tilhængere med frelst
Samvittighed kunde arbejde; og dog kom man dermed ind paa
et Skraaplan, som jævnt og stødfrit førte over i moderne Forsik
ringstankegang. Frygt for Arbejderbevægelsens stigende Indfly
delse fremskyndede Bevægelsen. Et andet Moment, der virkede i
samme Retning, var hvad Montgomery betegner som øget »Ratio
nalitet«, forbedret Indsigt i den økonomiske Aarsagssammenhæng;
megen gammel Inhumanitet — som f. Eks. Forsvarsløshedslovgivningen — forsvandt simpelt hen, fordi man efterhaanden indsaa, at den var formaalsløs.
Med al sin stærke Fremhævelse af Nationalvelstandens af
gørende Betydning for Socialpolitikken savner Montgomery saaledes ingenlunde Sans for sit Emnes idéhistoriske Side; han mener,
at man i vore Dage som oftest snarere under- end overvurderer
det Omslag, som her har fundet Sted. Med store Forventninger
maa man imødese den i Forordet bebudede »tredje Del«, hvori han
lover at komme tilbage til det 19. Aarhundredes sociale og økono
miske Idéudvikling.
Henry Bruun.

I Tilknytning til Omtalen af Montgomerys betydelige Bog
skal her kort omtales et andet Arbejde, som paa sin Vis yder Bi
drag til Forstaaelsen af svensk Samfundsopfattelse og Socialpoli
tik i det 18. og 19. Aarhundrede. Axel Strindberg: Arbetare
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och radikaler i 1700-talets Sverge (1935) indgaar som femte Bind
i Serien »Skrifter utgivna av Arbetarnas Kulturhistoriska Säll
skap«, en Serie, hvortil vel Norge, men endnu ikke Danmark har
noget tilsvarende. Med Udgangspunkt i et middelmaadigt Drama,
Per Enboms »Fabriksflickan« fra 1796, tager Strindberg sig for at
følge den »proletariske Understrøm« i det 18. Aarhundredes sven
ske Litteratur, og det lykkes ham — man fristes til at sige kun
alt for godt. Bag Planen ligger en i og for sig naturlig og frugtbar
Reaktion mod Litteraturhistoriens Adskillelse fra den alm. Hi
storie og mod Litteraturhistorikernes Tilbøjelighed til at forklare
ethvert Digterværk ved Paavirkning fra andre, helst udenlandske
Forfattere, fremfor ved direkte Samfundsiagttagelse. Selv gaar
Strindberg imidlertid til den modsatte Yderlighed, og naar han
mener at finde social Indignation og dæmrende socialistisk Tanke
gang hos næsten alle den gustavianske Tids smaa og store For
fattere, turde Grunden være den, at han af den rige Litteraturs
»Værgeløshed« har ladet sig friste til at udvælge de Citater, der
passede hans Tesis, og kun dem. En morsom og lærerig Samling er
det dog blevet, og Bogens indledende, rent historiske Afsnit sup
plerer fortræffeligt Montgomerys Skildring af Tilstanden ved det
19. Aarhundredes Begyndelse; ikke mindst faar man et stærkt
Indtryk af, hvor gennemusund og egentlig uhyggelig en By
Bellmans glade Stockholm i Virkeligheden var.
Endnu skal her gøres opmærksom paa en lille nyudkommen
Bog, John Lindgren: Från Per Götrek til Per Albin (i Serien
Orientering. 278 S.). Savner man Tid og Lejlighed til at give sig i
Kast med Gerh. Magnussons 3 Binds Værk, vil man her finde en
bekvem Oversigt over det svenske Arbejderpartis Historie. Frem
stillingen er skrevet ud fra et klart moderat reformsocialistisk
Standpunkt og munder ud i en Hyldest til Sveriges nuværende
Regeringschef. Omtrent Halvdelen af Bogen er viet Tiden efter
1914.
Henry Bruun.
Politiske Omvæltninger, som hænger sammen med dybtgaaende
Sindelagskifte og har medført nye Styrelsesformer, har til alle
Tider faaet Betydning for den historiske Forskning og dens Op
fattelse af Fortidens Begivenheder. Et klassisk Skoleeksempel er
Historieskrivningens Vurdering af den store franske Revolution.
Saafremt vore Dages tilsyneladende saa vældige Omskiftelser
kommer til at danne Epoke i den statslige og sociale Udvikling,
vil man derfor sikkert opleve nye Strømninger og Tendenser inden
for Historieskrivningen.
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Fra mange Hold lyder da ogsaa Kravet om en Forandring og
spores der Forsøg paa at virkeliggøre Programmernes Fordring
om en Kursændring. Anmeldelser og Referater i udenlandske
historiske Tidsskrifter viser, at der i Rusland er opblomstret en
marxistisk Historieskrivning, som bedømmer Fortidens Begiven
heder udfra ensidig socialistiske Synspunkter og betragter økono
miske og sociale Tilstande som de eneste værdige Emner for frugt
bar Historieforskning. Omvendt synes den fascistiske Idéverden i
Færd med at gennemføre en ændret Opfattelse af »Risorgimento«
og i det hele af Italiens politiske Udvikling siden det 18. Aarhundredes Midte. Sidst og med voldsom Styrke har Tilhængere af
Tysklands nazistiske Styre rejst Kravet om en Historieforskning,
som er Udtryk for det nye tyske »Folkefællesskab« og dettes
Raceteorier.
Selv om en lydhør Iagttager vil være tilbøjelig til at indrømme,
at moderne Historieforskning staar i Fare for at stivne i over
leverede Former og miste den Sammenhæng med Folk og Nation,
som er dens dybeste Livskilde, er der sikkert Grund til med
Skepsis at følge de Tendenser, som spores 'indenfor de moderne
Diktaturer og blandt deres højttalende Forkæmpere. Næppe nogen
vil allerede nu være i Stand til at afgøre, hvorvidt der er Tale om
et nyt Tidehverv, eller det alene drejer sig om Modestrømninger
og om øjeblikkelige Magthaveres Forsøg paa at fremtvinge en
historisk Begrundelse af deres politiske Ambitioner.
De senere Menneskealdres danske Historieforskning staar paa
mange Maader i Gæld til tysk Videnskab, har tilegnet sig dens
faglige Metode og lært af dens Problemstilling. Desto mere er der
Grund til paa dette Sted at konstatere de nye Tendenser, som gør
sig gældende, referere de Krav, som fremsættes, og de Virkninger,
som viser sig. For en egentlig Vurdering vil Tiden være inde, naar
virkelige Resultater er opnaaet, og det ikke længere drejer sig om
blotte Programmer og Teorier.
I Efteraaret 1934 indledede Nazismen Fremstødet indenfor
Historieforskningen.
15. September fejrede Berlins »Reichsjugendfiihrung« Hundredaaret for Heinrich von Treitschkes Fødsel med Taler af Bal dur
von Schirach og Walter Frank. Den første er som »Rigs
ungdomsfører« en ledende Mand indenfor Nazismen, den sidste en
dygtig Faghistoriker og blandt andet Forfatter til et Værk om
»Hofprediger Stocker und die christlich-soziale Bewegung« (1928);
fra første Færd har han tilhørt den nationalsocialistiske Bevægelse.
Begivenhedernes Udvikling viser, at han er dens Tillidsmand og
beredt til at bruge sin Magt. Det omtalte Møde var først og frem-
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mest en Bekendelse til Treitschke. Af begge Talere (deres Udtalel
ser foreligger trykt i en Piece: Kämpfende 'Wissenschaft, Hamburg
1934) blev han hyldet som Repræsentanten for «einer aus dem
grossen Erleben. . . belebten schöpferischen und kämpferischen
Wissenschaft«. Som Modsætningen fremstilledes den Wilhelminske
Generation af Historikere, først og fremmest Hermann Oncken,
ifølge Talerens Opfattelse en Slægt af Epigoner, som skriver »ob
jektiv« Historie og derfor er endt i en »weltanschaulichen Nihilis
mus eines spätnationalliberalen Besitzbürgertums«. Paa dette An
greb svarede Friedrich Meinecke i en fin og forstaaende, men
samtidig skarp og modig Opsats i Hist. Zeitschr. (Bd. 152 S. 101 ff.).
Hans samtidige — indrømmede han — var maaske »Epigoner«, men
var dog langtfra vandret ad slagne Veje. Deres Ny-Idealisme og
idéhistoriske Indsats betød en Ny vinding vundet paa Bekostning
af Naturalismen og Positivismen. Smukt og værdigt tog han On
cken i Forsvar, stemplede Franks Karakteristik »als eine Ver
unglimpfung seines Charakters«, protesterede »aus germanischer
Empfindung für Recht., Ehre und Treue heraus« og gjorde op
mærksom paa, at netop Oncken havde følt det tragiske i, at Fol
kets Masser var bleven fremmede for den tyske Stat.
Virkningerne af Opgøret viste sig hurtigt. Snart efter var
Hermann Oncken — om end under lempelige Former — fjernet
fra sit Professorat og Friedrich Meinecke — dog tilsyneladende
med fuld Honnør —■ fortrængt som Redaktør af Historische Zeit
schrift og afløst af Münchener-Professoren Karl Alexander von
Müller. Umiddelbart efter grundlagdes et »Reichsinstitut für
Geschichte des neuen Deutschlands«. Dets Leder og Præsi
dent er Walter Frank og dets Garanter en Række Repræsen
tanter for den Del af den ældre Generation, som anerkendes af de
nye Magthavere: Mænd som Richard Fester, Fritz Hartung,
Willy Hoppe, Erich Marck s, A. O. Meyer, Karl Alexander
von Müller og som Udtryk for Foretagendets stortyske Grund
lag — Østrigeren von Srbik, desuden en Række Professorer i
Opdragelsesvidenskab og Filosofi, nogle Raceforskere, politisk
militære Sagkyndige og — last not least — Repræsentanter for
Udenrigsministeriet og for Propagandaministeriet. Om Institutets
Tilslutning til det »nye Tyskland« raader ingen Tvivl. I en Hilsen
til Hitler lovede Walter Frank at skabe og bevare Forbindelsen
mellem tysk historisk Videnskabs store Traditioner og de bevæ
gende Kræfter i den nationale Revolution. Til Gengæld svarede
»Føreren« med Ønsket om, at Institutet maa udføre sit Arbejde i
Erindringen om denne Tradition »und erfüllt von dem bewährten
Geist unserer nationalsozialistischen Weltanschauung«.
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Ved Instit utets Indvielse 19. Oktober 1935 holdt Walter Frank
en stor Tale, som bl. a. er bleven offentliggjort i Hist. Zeitschr.
(Bd. 153, S. 6 ff.). Sammen med von Müllers Tiltrædelsesartikel:
»Zum Geleit« (samme Bind S. 1 ff.) giver den Programmet for den
nazistiske Historieskrivning.
Dets positive Indhold er en Variation af Nazismens Slagord og
bitre Angreb paa Forgængerne. De første munder ud i Kravet om
en Historieforskning, som er et uadskilleligt Led i Folkets Stræben
og paa Liv og Død forbundet med dets Kamp. Bag de sidste ligger
Overbevisningen om, at den ældre historiske Videnskab — saa
lidt som de andre Aandsvidenskaber — har været besjælet af en
Verdensanskuelse, som kunde holde Ligevægten med Ophobningen
af det vældige Stof. Følgen er bleven, at de enkelte Forskningsomraader er bleven splittede og indbyrdes fremmede for hinanden,
at en indre Relativisme har opløst alle Værdimaalere, og at Mag
ten er tilfaldet et stivnet »Alexandrinertum«, som har været uden
levende Forbindelse med de folkelige Kræfter og derfor uden vir
kelig Livsfølelse. Foragtelig taler Frank om Digteren, som digter
for »privat Pläsir«, og polemiserer mod Historikeren, som er villig
til at anerkende, hvad der en Gang er blevet til, men stiller sig
uforstaaende overfor alt, som endnu er i sin Vorden. »Det væsent
lige i en Videnskab er ikke Fakta. Form og Fakta er alene Forud
sætninger. Det væsentlige i Kunst som i Videnskab er at give Svar
paa de store Spørgsmaal, som stilles af den kæmpende Verden«.
I vor Stræben og Væren er vi kun det aandelige Udtryk for Hitlers
store Tidsalder.
Forkæmperne for den nazistiske Historieskrivning vender sig
samtidig imod enhver Dilettantisme. Karl von Müller fastholder
Kravet om streng videnskabelig Forskning, om personlig og saglig
Sandhed, medens Frank forlanger Fagets Metoder anerkendt og
betoner, at »Alexandrinervæsenet« ikke er bleven overvundet, for
at der paa dets Ruiner skal vokse frem »ein Sklavenaufstand des
von Denken und Wissen, von Ernst und Tiefe unbeschwerten
gesinnungstüchtigen Ignoranten — und Halbwissertums«. Andre
Bemærkninger gør opmærksom paa ligesaa farlige Fjender. Til
den ene Side de ligegyldige indenfor Nazisternes egen Lejr, »die
kleinen Zünftler der Politik, die praktischen Schieber des Alltags«.
Med megen Bitterhed fremhæves det, at det nye Institut kun har
faaet stillet 35000 Mark til Raadighed. Til den anden Side: de
Intellektuelle, »Graeculi«, Medløberne, som ikke selv formaar at
skabe noget nyt, men uden indre Overbevisning slutter sig til
den sejrrige Bevægelse og haaber at faa Del i dens Frugter.
Med megen Skarphed — og vistnok med nogen Ret — vender
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Frank sig mod de hidtidige Former for videnskabelig Produktion,
klager over de uforholdsmæssige Kræfter og de mange Penge, som
er bleven bunden i store Kildepublikationer, og fremhæver til
Gengæld Betydningen af det litterære, af Forskeren skabte Værk.
I Modsætning hertil vil det nye Rigsinstitut — som beskæftiger
sig med Tidsrummet mellem den franske og den nazistiske Revo
lution — lægge Vægten paa den historiske Fremstilling og — fore
løbig — samle sine Kræfter om fire forskellige Opgaver: en Skil
dring af de vestlige Ideers Indgriben og Virkninger i Tyskland
mellem 1789 og 1848 — af de nationalkirkelige Bevægelser i det
19. Aarhundrede — af den tyske Filosofi i samme Tidsrum —
og endelig af Jødespørgsmaalet i Tiden mellem de to store Revolu
tioner.
Træet kendes paa dets Frugter, og den nazistiske Historie
skrivning bør dømmes efter dens Resultater. Foreløbig maa man
forholde sig afventende; alvorligt videnskabeligt Arbejde kræver
sin Tid og er længe om at modnes. At nye Penne og Videnskabens
Ungdom faar Raaderum i Hist. Zeitschr. og andetsteds, kan kun
være tiltalende — for saa vidt dens faglige Dygtighed staar Maal
med dens nazistiske Overbevisning. Naar Karl von Miiller opstiller
som Redaktionsprincip, at Forudsætningen for Bidragenes Op
tagelse bør være »Die Höhe des Standpunktes, die Gegenseitig
keit von Rede und Widerrede, das gemeinsame völkische Ziel«,
spørger man dog, om det er tilfældigt, at en Række Røster, som i
Meineckes Tid var med til at give Tidsskriftet dets høje Standard,
er forstummet i de sidst udkomne Hefter. Foreløbig lægger man
Mærke til Forfattere, der kæler for nazistiske Slagord, uden at
selve Indholdet i Virkeligheden er saa forskellig fra den tidligere
Generations. For det endelige Resultat vil det blive afgørende, om
den nye Tidsalder vil formaa at frembringe Værker, som besjælet
af den nazistiske Livsanskuelse besidder samme faglige og aandelige Lødighed, samme menneskelige og videnskabelige Rigdom som
en Hermann Onckens og Friedrich Meineckes. Axel
Bismarcks Fald har længe været et af tysk Historieskrivnings
fornemste »Forskningsproblemer«. Udfra løsrevne, uklare Kilde
steder og paavirket af deres almindelige politiske Indstilling har
Historikerne søgt at rekonstruere Begivenhedernes Gang. Først
Aabningen af Arkiverne efter 1918 og det følgende Aartis rige
Litteratur af Memoirer, Gesandtindberetninger, Breve etc. har
muliggjort en virkelig historisk Vurdering. Skelsættende var
Svejtseren Gagliardis Værk (1927), der klart viste, at Bismarcks
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Afskedigelse havde sin Aarsag i dybtgaaende Meningsforskellig
heder mellem Kejser og Kansler angaaende Indenrigspolitikken og
ikke blot i en personlig Konflikt. Wilhelm II. kunde næppe andet
end gaa mod Bismarcks paatænkte antisociale Voldspolitik, som
Gagliardi forklarer ved hans tiltagende Egensindighed. Dog be
toner han ogsaa de bismarckfjendtlige Strømninger i Kejserens
Nærhed, der havde bidraget til at svække Kejserens Tillid til
Bismarck.
Et nyt Arbejde, Curt Weibull: Bismarcks Fail (1934) be
nægter overhovedet Eksistensen af en saadan latent Konflikt, der
naarsomhelst kunde bryde ud, og henviser til en Udtalelse af
Bismarck, at han ikke før Okt. 1889 havde mærket Symptom til
en Sindelagsændring hos Kejseren. Weibull udvider den historiske
Revision til ogsaa at omfatte Udenrigspolitikken, som han vel ikke
mener har fremkaldt Krisen, men som han tror er bleven benyttet
af Bismarck til at forhindre den truende Afskedigelse. Lidt søgt
virker det, at Ansvaret for Genforsikringstraktatens Fald tillægges
ikke Kejseren, men Herbert Bismarck, der nægtede at efterfølge
sin Fader i Ledelsen af Udenrigspolitikken. Historien, erklærer
Weibull, maa læses fremefter uden forudfattet, følelsesbetonet
Mening, og den historiske Videnskab skal ikke afgøre, hvem der
havde Ret eller Uret, ej heller spekulere over, hvad der kunde
være sket, om Bismarck ikke var faldet 1890. Historien har Ar
bejde nok med at udrede det, der er sket. I Virkeligheden er
Weibull dog følelsesbetonet indstillet mod den herskende Bismarckortodoxi og giver Wilhelm II. Oprejsning. Mon ikke Ziekursch
kommer Sandheden nærmere med den fornuftige Betragtning, at
Bismarcks Fald kun kunde retfærdiggøres ved et Brud med hans
Statsform. Et Par Love om Arbejderbeskyttelse udfyldte ikke
Kløften mellem Arbejderne og det borgerlige Samfund. Da der
ikke indlededes en ny Politik, var det ikke politisk Skarpsyn, men
ungdommelig Uerfarenhed og Ærgerrighed, der foranledigede Af
skedigelsen. — Sluttelig skal henvises til en indgaaende, ganske
solid Litteraturoversigt over Problemet i Svensk Hist. Tidskrift
1928, Hæfte I s. 70—89.
Jørgen Petersen.
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