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ame home early, and have been amusing myself with
looking into one of the volumes of Rymer’s records.« Ordene
er Jonathan Swift’s, indførte under 22. febr. 1712 i hans be
rømte »Journal to Stella«. De staar som et vidnesbyrd om den
interesse, som i den store satiredigters tid indenfor det intel
lektuelle Europa vistes udgaver af traktater og diplomatiske
aktstykker og breve.
Denne interesse har flere kilder. En af dem var det 17. og
18. aarhundredes almindelige trang til lærd udforskning af for
tidens historie og ønsket om at skabe et grundlag herfor ved
udgaver af historiske beretninger og akter, saaledes som de i
Frankrig forfærdigedes bl. a. af Jean Mabillon og hans ordensDenne opsats er overvejende bygget paa de i texten nævnte værker
og deres indledninger. Gode oversigter over traktatsamlingerne og den herhenhørende literatur gives bl. a. i: D. H. L. von Ompteda: Litteratur des
gesammten sowohl natürlichen als positiven Völkerrechts, II, 1785. —
Th. Duffus Hardy: Syllabus (in English) of the documents relating to Eng
land and other kingdoms contained in the collection known as «»Rymer’s
Foedera«, I, 1869, Preface. — I. A. Ivanovskij: Notices sur les divers recueils des traités internationaux, 1890. — Répertoire bibliographique de
l’histoire diplomatique de l’Europe depuis le Congrés de Westphalie jusqu’au traité de Utrecht, 1713 (Annales de l’Ecole des sciences politiques,
1890, pp. 129—77). — L. Bittner: Chronologisches Verzeichnis der öster
reichischen Staatsverträge, IV, 1917. — D. P. Myers: Manual of collection
of treaties and of collections relating to treaties, 1922.
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brødre, hos os adskilligt senere af Jacob Langebek i hans
»Scriptores« og »Danske Magazin«. Hvad angaar det kildestof,
som tjente til at belyse forholdet mellem staterne, spillede dog
ogsaa andre motiver ind. Man kan uden at gaa Middelalderen
for nær sige, at det først er i 16. og især i 17. aarhundrede, at
der, som en følge af nationalstaternes konsolidering og udvik
lingen af en stærkere statsmagt, skabes mere faste og regel
bundne former for afgørelsen af staternes indbyrdes mellem
værender, det være sig i krig eller fred. Parallelt med opret
telsen af stærke staaende hære udvikles en organiseret uden
rigstjeneste med faste residenter og en efterhaanden nøjere
udformet diplomatisk praxis. Handelens expansion avlede sam
tidig nye stridsspørgsmaal og nye problemer. Lande, som ikke
før havde haft meget at gøre med hinanden som stater be
tragtet, opdagede nu tilknytningspunkter og modsætningsfor
hold, som krævede at ordnes ved indbyrdes forhandlinger og
overenskomster, forenedes i fælles alliancegrupper eller indtraadte i »koalitioner«, som gjorde dem til hinandens mod
standere. En række handels- og søfartsmodsætninger og der
med sammenhængende principspørgsmaal — som det om den
neutrale skibsfarts ret osv. — fordrede drøftelse og afgørelse.
Ogsaa Oldtiden og Middelalderen havde kendt mellemstats
lige overenskomster i traktatform, men disse blev nu langt tal
rigere og indholdsmæssigt langt mere omfattende end før.
Diplomatiet blev en specialvidenskab, og alle stater med selv
respekt udviklede organiserede udenrigsdepartementer og søgte
at opdrage en stab af skolede diplomater. Det var ikke blot
til selvforherligelse, men ogsaa til brug for yngre mænd af
faget, naar ældre diplomater udgav udvalg af deres depesjer,
ofte supplerede med ordrer fra deres regeringer og akter, som
hang sammen med de af dem førte forhandlinger. Det sidste
motiv spillede ogsaa sin rolle ved de trykte samlinger af trak
tater, der saa lyset i denne tidsalder. Jævnsides hermed gik
ønsket om at tilvejebringe stofsamlinger for den nye af Gentili,
Grotius og andre udformede »folkeret«. Ogsaa indenfor den
dannede almenhed — adelen, embedsstanden og den velha-
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vende købmandsstand, især i Vesteuropas lande — var inter
essen for den internationale politik stadig stigende. Det var
den, som Holberg morede sig med at karikere i »Den politiske
Kandestøber«. De store krønikeformede historieværker med
hovedvægten lagt paa det ydrepolitiske, med indføjede aftryk
af traktater, depesjer og »nyhedsbreve« — værker som Theairum og Diarium Europæum, Aitzema’s Saken van Stået en
Oorlogh og Siri’s Mercurio — søger for en stor del deres raison
d’étre i denne interesse. Og selvom traktatsamlingerne i snæv
rere forstand mindre var beregnet paa almenheden, fandt de
dog, som bl. a. citatet fra Swift viser, ogsaa læsere udenfor
diplomaternes, de folkeretslærdes og historikernes kreds.
Samtidige eller nogenlunde samtidige særtryk af diploma
tiske akter optræder ikke længe efter bogtrykkerkunstens op
findelse. Den pavebulle, som afsatte ærkebiskop Diether von
Isenburg af Mainz, tryktes 1461, samme aar den udstedtes,
som flyveblad. 1483 tryktes den aaret før mellem Ludvig XI.
af Frankrig og Maximilian af Østrig i Arras sluttede fredstraktat.
Saadanne samtidige særtryk var dog længe ret sjældne; oftest
vaagede jo nemlig regeringerne strængt over deres arkiver, og
mange traktater indeholdt »sekrete« artikler, som det gjaldt
liv og død at holde skjult for tredjemand, det være sig ven
eller fjende. Ned i 17. aarhundrede blev dog denne publika
tionsform hyppigere anvendt. I den engelske borgerkrig offentliggj ordes en række aktuelle statsakter af begge parter, og under
de to sidste Stuarter udgaves alle i denne periode af England
sluttede ikke-sekrete traktater paa regeringens foranstaltning
i enkeltryk eller smaa samlinger af saadanne. Paa fastlandet
bidrog Trediveaarskrigen og dens diplomatiske spil stærkt til
at øge interessen for og mængden af den slags tryksager. De
westfalske fredsinstrumenter 1648 udkom allerede samme aar
i en række udgaver i forskellige lande; 1649 kom hertil en svensk
udgave i Stockholm.
Hvad det ældre traktatstof angaar, hvis interesse efterhaanden var reduceret til at blive overvejende historisk, med
delte historieskriverne jo ofte en og anden traktattext in ex-
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tenso eller i uddrag blandt det aktmateriale, hvormed de gerne
vilde udstyre deres værker. Saaledes herhjemme bl. a. Arild
Huitfeldt. Lærde udgaver af historisk arkivstof optræder fra
begyndelsen af 16. aarhundrede — som Jacques Merlin’s
af de almindelige konciliers dekreter, Veit Auerbach’s og
Alexander Weisshorn’s af Karl den stores og Ludvig den
frommes Capitula, Johannes Basilius Herold’s af Leges
Allemaniae osv. Men de egentlige traktatsamlinger er af noget
senere oprindelse. En slags førstemand paa dette omraade var
vistnok Tyskeren Melchior Goldast, som i forskellige sam
linger af statsakter, mest vedrørende det Tyske Rige og dets
enkeltstater, udgivne i Frankfurt 1607—14, ogsaa optog diplo
matiske overenskomster og akter. Det var i det 17. aarhundredes første halvdel sparsomt, hvad der forelaa af trykte
traktater fra Middelalderen og det 16. aarhundrede, og dette
var sandsynligvis en af grundene til, at Hugo Grotius i sin
»De jure belli ac pacis«, 1. udg. 1623, tager sine fleste traktatexempler fra de antike forfatteres værker.
Den ældste trykte traktatsamling i snævrere forstand skyldes
Filip IV. af Spaniens livlæge Jean Jacques Chifflet, som
1643 i Anvers (hos Plantin) udgav en Recueil des traittez de
paix, treves et neutralité entre les couronnes d'Espagne et de France,
omfattende 10 fransk-spanske overenskomster fra perioden
1526—1611. I forordet til læseren oplyses det, at de Spanske
Nederlandes guvernør Don Francisco de Mello »har anset det
for hensigtsmæssigt, at man, til vejledning for de herrer Kon
gens befuldmægtigede, som nu befinder sig i Miinster i Westfalen, i det øjemed at fuldbringe en fast og fuldstændig fred,
lod udarbejde en samling af tidligere traktater mellem de to
kroner for at lette dem afslutningen ved exempler fra for
dums tid, i tilslutning til, hvad Philippe de Commines har
efterladt i skrift i sine memoirer«. Altsaa et diplomatisk-pædagogisk øjemed.
Chifflet’s samling udkom senere i nyudgaver med tilføjelser
og fik i løbet af 17. aarhundrede flere efterfølgere paa fransk
grund. Den mest betydningsfulde blandt disse var Frédéric
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Léonard’s. Léonard fik som »premier imprimeur du Roi«
overdraget at trykke Aachenfredstraktaten 1668 og senere
Nijmegentraktaterne 1678 og fattede efterhaanden den plan
at udgive alle franske traktater fra og med Arrasfreden 1435.
Efter en langvarig og omfattende samlerflid kunde han 1693
i Paris publicere en Recueil des traitez i 6 kvartbind, der med
ret faa undtagelser optog alle vigtigere franske traktater 1435—
1690. Som tillæg til værket tryktes 1692 (særudgave 1697)
Abraham Nicolas de la Houssaye’s Préliminaires des
traitez faits entre les Rois de France et tous les Princes de PEurope
depuis le regne de Charles VII, en kommentar med historiske
oplysninger om traktaternes foranledning og tilkomsten af
deres forskellige punkter. Dette arbejde optoges senere under
titelen »Observations historiques et politiques sur les iraités des
Princes«. i Moetj ens-Bernard’s og Dumont’s traktatværker.
I Tyskland udkom i 17. aarhundrede flere store krønike
værker til oplysning om samtidens historie, der ogsaa optog
de traktater, som udgiverne kunde faa fat paa. Det vigtigste
er Theatrum Europæum, der udgaves i Frankfurt 1635—1738
i 21 foliobind, udstyret med en række kobberstik og kort.
Det skildrer i annalistisk form Europas politiske historie, især
staternes samspil i krig og fred, fra 1618 til 1718, paa grund
lag af akter, gesandtbreve, nyhedsbreve, aviser m. m. Sammen
med sin lidt yngre samtidige Diarium Europæum (hvis 45
kvartbind omfatter aarene 1657—81) var det i anden halvdel
af 17. og i 18. aarhundrede hovedkilden for dem, som ønskede
en samlet, mere indgaaende orientering i Europas almindelige
moderne historie. »Frederik den store havde i sin tid skullet
lære historie heraf, men læsningen havde været ham for tør;
Bismarck nød [som skoledreng] den haarde kost med appetit«
(Aage Friis: Bismarck, 37). Opbygget paa lignende maade var
Lieuwe van Aitzema’s hollandske krønikeværk Saken van
Stået en Oorlogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
(1. udg. i 15 kvartbind 1650 ff., 2. udg. i 7 foliobind 1669—72,
omfattende tiden 1621—68), der faar en særlig værdi derved,
at udgiver-forfatteren ad lovlige og ulovlige veje havde en ret
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ubegrænset adgang til Generalstaternes arkiv, hvorfra han
meddeler en række traktater og andre akter. Det fortsattes
senere, bl. a. af L. Sylvius, i en række bind til og med aaret
1697. I Italien udgaves indenfor samme genre Vittorio Siri’s
Mercurio overa historia dei correnti tempi (15 bd. 1644—82, om
fattende tiden 1635—55). Aftryk eller referater af traktater
findes ogsaa i de maanedlige tidsskrifter af historisk-politisk
indhold, som tog deres begyndelse i det 17. aarhundredes slut
ning. Det kendteste er Mercure historique et politique, grundet
1686 af den franske publicist og historiker Courtilz de San
dras og fortsat i 187 bind til 1782, ogsaa i tysk udgave: Hi
storischer und politischer Mercurius.
Den første tyske traktatsamling i snævrere forstand var
Christoph Peiler von und zu Scheppershof’s Theatrum
pacis (l.bd. Nürnberg 1663, 2. bd. sst. 1685), der indeholdt
traktater fra 1640—85. Traditionen fra Goldast fortsattes sam
tidig af Michael Caspar Londorp, den oprindelige udgiver
af Der Römischen Kayserlichen Majestät und dess Heiligen Rö
mischen Reichs geist- und weltlicher Stände, Chur- und Fürsten
Grafen, Herren und Städte, acta publica etc. (1. udg. Tübingen
1621—40, 2. udg. Frankfurt 1668—1721 i 18 foliobind) — et
vældigt pulterkammer for alle slags aktstykker, deriblandt og
saa »Verträge«, der vedrørte det Tyske Rige og dets territorier,
»lige saa pakket og lige saa daarligt ordnet som Theatrum
Europæum« (H. Vast: Les grands traités de la regne de Louis
XIV, I, p. IX). Det gik i sin anden udgave fra 1608 til 1691.
Paa grundlag af førsteudgaven udarbejdede Martin Meyer,
en af Theatrum Europæum-udgiverne, sin Londorpius suppletus et continuatus, sive Acta publica (Frankfurt 1665, nyudg.
sst. 1739—44 i 4 foliobind), omfattende tiden 1546—1641. En
efterfølger af Londorp’s »Acta« var det af Christian Leon
hard Leucht (Antonius Faber) 1697 begyndte Europäische
Staats-Canzley, der fortsattes af König o. a. i i alt 115 bind
med 9 registerbind til 1760 og derpaa som Neue Europäische
Staats-Canzley i 55 bind til 1782 og som Teutsche Staatskanzlei
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i 39 bind til 1801. I denne forbindelse bør ogsaa nævnes Leipzigerbyskriveren Johann Christian Liinig’s forskellige sam
linger, især Publicorum negotiorum... sylloge 1694 (blandede
statsakter, mest tyske, fra 1674—94), dets »Supplementum«
1702 (aarene 1674—1702) og det 24 bind omfattende Teutsche
Reichs-Archiv 1710—22, fortsat i 2 bind 1732—34 som Codex
Germaniae diplomaticus (begge de sidste samlinger indeholder
næsten alene akter vedrørende tysk statsret, deriblandt ogsaa
traktater, sluttede af tyske stater). Der var, samtidig med at
disse arkivalske pulterkamre udslyngedes paa det tyske bog
marked, en Tysker, som omgikkes med planer om at udgive
en virkelig traktatsamling, og det ikke en nationalt begrænset
som Léonard’s franske, men en samling, som optog alle staters
indbyrdes overenskomster fra aar 1400 e. Kr. til 1685. Manden
var den kejserlige raad og bibliotekar Daniel von Nesse 1.
Arbejdet voxede ham dog over hovedet, og han maatte nøjes
med i en Prodromus (Wien 1690) at redegøre for sin dristige
plan. Der var dem, som senere førte den ud i livet.
Mere forsigtig, begrænsende sig til de for folkeretten mest
betydningsfulde internationale aftaler, var den store tænker,
som mod 17. aarhundredes slutning indtraadte i traktatud
givernes række. 1693 udgav Gottfried Wilhelm Leibniz
— vistnok ved siden af David Hume den største aand, som
nogen sinde har æret den historiske videnskab ved aktiv del
tagelse i dens gerning — i Hannover sin Codex juris gentium
diplomaticus (1 bd.), indeholdende »acta publica« fra tids
rummet 1096—1497. Leibniz’ hovedformaal var at skabe en
samling af folkeretskilder til brug for de statsretslærde og
diplomaterne. At han dog ikke oversaa historikerens behov,
viser bl. a. fortalen til hans Mantissa codicis juris gentium
diplomatici (Hannover 1700, 1 bd.), der gav et supplement
til den ældre samling.
Aldrig er traktatudgivelsesmaniens bacille optraadt mere
epidemisk end i aarene omkring skiftet fra det »store« til det
»oplyste« aarhundrede. Nu naaede den ogsaa øriget paa den
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anden side af Kanalen1. I dronning Elizabeth’s tid havde
Arthur Agard paa Lord Burghley’s initiativ udarbejdet om
fattende regestsamlinger af og fortegnelser over ældre engelske
traktater, og den udmærkede statssekretær Sir Joseph Wil
li amso n havde i henhold til kongelig ordre af 1669 ladet ud
arbejde en tilsvarende afskriftsamling, der gik fra Henrik VIII’s
til Karl II’s dage. Men ingen af disse samlinger naaede frem
til trykken, hvad der utvivlsomt heller ikke var hensigten; de
skulde alene tjene regeringens tarv. Da var det at den fremra
gende whigstatsmand Charles Montague, senere Lord Halifax, med bistand af sin partifælle John, senere Lord S orners,
besluttede at afvaske denne plet paa Britannias skjold ved at
udvirke en kongelig ordre om udgivelsen af en fuldstændig en
gelsk traktatsamling paa statens bekostning. Arbejdet over
droges 1693 »the Historiographer Royal« Thomas Rymer
(1641—1713), en mand, der hidtil mest havde gjort sig be
mærket som skuespildigter, kritiker og oversætter af klassisk
literatur. Ordren til Rymer befaler ham »at afskrive og udgive
alle de ligaer, traktater, alliancer, kapitulationer og konføde
rationer, som nogen tid er sluttet mellem Englands krone og
noget andet kongerige, fyrster og stater, som et værk, der i
høj grad bidrager til dette vort riges tjeneste og hæder«2. Han
fik fri adgang til alle arkivalier i Tower og andre statsarkiver
og tilbragte resten af sit liv i det lokale, som afskiltes til ham
i »the Chapter House«. »Jeg holdes til haardt arbejde i de konge
lige arkiver«, skrev han o. 1695 til sin ven Leibniz, der fulgte
hans forskninger med levende interesse, »skjult for menne
skenes øjne, og hvor jeg daglig roder og graver mellem smuld
rende pergamenter, dækkede med snavs og meldug. Her kommer
de egenhændige stykker, som i lang tid har ligget i mørke og
forfald, ja endog begravne, omsider frem og ser lyset, ved
1 Sml. om England: S. R. Scargill-Bird: A guide to the various classes
of documents preserved in the Public Record Office, 3. ed., pp. 222 ff.,
Th. D. Hardy: Syllabus I, Preface og D. H. Myers: Manual, pp. 593 f.
og 599 ff.
2 Hardy 1. c. XXVI.
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Kong Vilhelms naade, under hvis auspicier vi haaber paa lys
og frihed«1. Leibniz opmuntrer ham flittigt: «Nogle personer,
siges det, agter at bygge Eders historiske legeme op. De vil
blive vidunderligt hjulpet af Deres værk, skønt jeg ikke tvivler
om, at det øvrige Europa vil komme i stor gæld til Dem som
følge af den europæiske histories forbindelse med Englands«.
Han misunder Rymer, at denne har uhindret adgang til ori
ginalakterne. »Vi nærer den tillid, at andre nationer ved Eng
lands forbillede vil opflammes til at udgive deres haandskriftskatte til gavn for historien og folkeretten. Paa den maade vil
utallige kendsgerninger blive kendte, nogle, der oplyser krono
logien og begivenhedernes forbindelse, familiers oprindelse og
omskiftelser, som nu berettes fejlagtigt, andre igen geografien,
og, kort sagt, enhver art literatur, som i øjeblikket er fuld
stændig ukendt«2. Rymer sled ufortrødent, men arbejdet skred
som følge af sin vælde kun langsomt fremad, skønt han drog
en del nytte af Agard’s utrykte Book of Abbreviations of Leagues og (hvad planen angaar) af Leibniz’ »Corpus«. Hertil bi
drog ogsaa, at det kneb med at faa de nødvendige pengemidler
til afskrivere. Det var den pfalziske og den spanske arvefølge
krigs tid, og de britiske statsfinanser var spændt til briste
punktet. Først 1704 udkom 1. bind (som de følgende i stort
folio) af Foedera, conventiones, literae, et cujuscimque generis
acta publica, inter reges Angliae, et alios quosvis imperatores,
reges, pontifices, principes vel communitates ... habita aut tractata; i Rymer’s dødsaar 1713 var han naaet til 15. bind. 1707
var Robert Sanders on blevet ansat som Rymer’s assistent,
og han fortsatte udgivelsen til 1735, da 20. og sidste bind ud
gaves. Værkets stof omfatter tiden fra 1101 til 1654, men Rymer
holdt sig ikke sin ordre efterrettelig, der udtrykkelig begrænser
opgaven til at fremskaffe en traktatudgave. Han kunde ikke
modstaa fristelsen til ogsaa at publicere interessante akt
stykker af ikke-diplomatisk art, og Sanderson gik endnu videre
i saa henseende. »Foedera« hører derfor i nogen grad til samme
1 Hardy 1. c. XXXIII.
2 1. c. XXXV, XXXVI.
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pulterkammertype som de omtalte tyske samlinger. Men det
kom derved til mægtigt at fremme kendskabet til Englands
ikke blot uden-, men ogsaa indenrigske historie. Først med det
som hjælpemiddel fik den franske huguenothistoriker Rap in
Thoyras mod til at fuldføre sin store »Historie d’Angleterre«
(8 bd. 1724, tiden til 1649). Den begejstring, hvormed den lærde
verden hilste værket, finder bl. a. udtryk i biskop Kennett’s
ord om dets første 15 bind: »Hine femten bind offentlige aktstyk
ker er det bedste mindesmærke over en nations svundne hæder,
som endnu nogen sinde er fremkommet siden nationernes be
gyndelse« (Second Letter to the Bishop of Carlisle, p. 32).
Udgiverteknisk lider »Foedera« af en del mangler. Nogle af
dem afhjalpes i den nyudgave af de første 17 bind, som George
Holmes 1727—30 besørgede for regeringens regning, endnu
flere i den 1737—45 i Haag udkommende 3. udgave af hele
værket i 10 bind, der stadig er standardudgaven, thi den 1806
af »The Record Commission« begyndte nyudgave standsede
(1830) med bd. 4 (til 1383) og lider af væsentlige mangler.
»Foedera« er stadig den eneste samlede udgave af Englands ældre
traktater (selvom det ikke, navnlig for 17. aarhundredes ved
kommende, har faaet alle landets ydrepolitiske overenskomster
med). Et nødvendigt hjælpemiddel ved værkets benyttelse er
Sir Thomas Duffus Hardy’s Syllabus (in English) of the
documents relating to England and other kingdoms contained in
the collection knoivn as »Rymer's Foedera« (1869—85, 2 bd.
regester og 1 bd. appendix og indices). Et ejendommeligt til
læg, der fylder o. 600 sider af Haagudgavens bd. 10 (1745) er
Rapin Thoyras’ Abregé historique, systematisk ordnede ud
drag af og oversigter over værkets mest betydningsfulde stof
(udgivet særskilt i engelsk oversættelse af Stephen Whatley
1726—27 og senere under titelen Acta Regia). Der udkom i
18. aarhundrede flere engelske traktatsamlinger, der kan be
tragtes som fortsættelser af Rymer og endnu maa benyttes af
historikeren (i forbindelse med Dumont’s og Mårtens’ inter
nationale samlinger). En samling af de mest betydningsfulde
britiske traktater, ordnet efter lande, er George Chalmers:
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A colleciion of treaties betiveen Great Britain and other powers
(2kvartbd. 1790). England mangler en moderne standardudgave
af sine traktater fra anden halvdel af 17. og 18. aarhundrede.
Dette savn afhjælpes i nogen grad ved de store interna
tionale traktatsamlinger, som saa lyset fra og med aar 1700,
og ved hvilke von Nessel’s kongstanke førtes ud i livet. Begyn
delsen gjordes af en række hollandske boghandlere og bog
trykkere med Adriaan Moetjens i spidsen. De supplerede det
traktatstof, de fandt hos Léonard og Leibniz, i Theatrum pacis
og andre trykte værker med en del utrykte stykker og lod den
franske huguenotemigrant Jacques Bernard udgive det hele
1 den Recueil des traitez i 4 foliobind, som udkom i Haag 1700.
Denne samling indeholder traktater og andre akter af mellem
statslig natur (som krigserklæringer o. a.) fra 536 til 1699 og
var den mest omfattende i sin art, som endnu var fremkommet.
Men fuldstændig for den nævnte periodes vedkommende er den
naturligvis langtfra, og udgivelsen af de enkelte akter lader
ofte meget tilbage at ønske i nøjagtighed. Den vakte imidler
tid en saa stor interesse, at Moetjens 1707 udgav et uddrag i
2 bind, omfattende den nyeste tid (1648—1707) og 1710 et
supplement, ogsaa i 2 bind (tiden 1648—1709). Den mand,
hvem han anvendte som redaktør, var en anden fransk refugié
Jean Dumont (1666—1727)1. Dumont var oprindelig militær
i sit fædrelands tjeneste, men forlod dette som en bitter fjende
af Ludvig XIV’s enevælde, rejste i Levanten, Italien og Tysk
land, skrev et par ypperlige rejséværker og udgav 1699 en dygtig
bog om Rijswijkfredens, 1703 en anden om den spanske arve
følgekrigs historisk-politiske forudsætninger. Til løn for sin
skribentvirksomhed i udpræget anti-bourbonsk aand udnævntes
han af kejser Leopold I. til kejserlig historiograf og friherre af
Carelscroon. Gennem sit arbejde med Bernard’s »Traitez« var
Dumont blevet klar over denne samlings mangler, og da Moetjens
overdrog ham at udgive den paa ny, fremsatte han en plan til
et langt mere omfattende og fuldstændigt traktatværk. Denne
1 Se om denne især G. F. von Mårtens: Supplement au Recueil des
principaux traités, I, 1802, pp. LXIV—XCIV.
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plan var dog Moetjens for vidtrækkende, og det blev derfor
paa et andet forlag, at Dumont 1726 i Amsterdam efter 15
aars forberedende arbejde begyndte udgivelsen af sin Corps
universel diplomatique du droit des gens, som efter titelen og
forordet skulde indeholde alle traktater, »conventions, trans
actions, pactes, concordats, et autres contrats«, sluttede i Eu
ropa fra Karl den stores tid. Hans formaal var at skabe et
kildegrundlag, saa vidt muligt fuldstændigt og ikke blot som
Leibniz’ omfattende de kendteste og lettest tilgængelige akter,
for studiet af den folkeret, hvis filosofiske grundlag hundrede
aar før var udkastet af Grotius. Dumont naaede selv at ud
give 4 storfolianter af sit værk (tiden 800—1555) og efterlod
manuskript til endnu 4, der udgaves 1727—31 af hans lands
mand og medemigrant Jean Rousset de Moissy og omfat
tede tiden 1556—1730. Bd. 1 indeholdt bl. a. en »Dissertation
sur les diverses cérémonies qu’ont employé les différentes na
tions dans les traitez de paix, d’alliance« etc., bd. 2 Amelot
de la Houssaye’s førnævnte »Observations historiques« fra
Léonard’s værk.
Dumont tog sine traktater fra hele det foreliggende trykte
kildestof, indenfor hvilket han især betoner sin gæld til Rymer’s
»Foedera«, men han havde tillige haft adgang til de kejserlige
arkiver i Wien, det kongelige bibliotek i Berlin og andre stats
lige samlinger. Alle siden aar 800 sluttede europæiske traktater
indeholdt hans »Corps diplomatique« naturligvis ikke. Mange
lande — som de nordiske — havde kun publiceret en ringe del
af sine overenskomster, og alle havde de traktater, især fra de
senere aar, som ikke var bestemt for denne verdens øjne —
som f. ex. Karl II. af Englands berygtede »Dovertraktat« med
Ludvig XIV. af 22. Maj 1670, der først blev almindeligt kendt
gennem J. Dalrymple’s Memoirs 1771 og de hemmelige ar
tikler i Hannibal Sehesteds traktat med Frankrig af 24. juli
(3. aug.) 1663 (hvis offentlige del findes hos baade Leonard og
Dumont), der først meddeltes af H. F. J. Estrup 18231. Men
1 Hvor ufuldstændigt den svensk-franske alliancetraktat af 4. (14.)
april 1672 er gengivet i ældre udgaver, bl. a. Londorp’s, Léonard’s og
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det aftrykte over 10.000 internationale overenskomster og er
en kildesamling, som indtil dato er blevet benyttet som et
uundværligt hjælpemiddel ved studiet af Europas mellemstats
lige historie. I henseende til textgengivelsernes nøjagtighed
overtraf det alle sine forgængere, selvom det naturligvis ikke
fuldt opfylder nutidens editionskrav. Ikke med urette er Du
mont blevet kaldt »the chief compiler of treaty collections«
(D.P. Myers: Manual, p. 596).
Til Dumont’s værk føjedes forskellige supplerende samlinger.
Allerede 1725 udkom i Amsterdam Jean I ves de SaintPriest’s Histoire des traités de paix et autres négotiations du
dix-septiéme siécle (2 foliobind), der gav »une analyse exacte«,
d. v. s. en aktmæssig underbygget skildring, af de enkelte euro
pæiske staters diplomatiske forhandlinger fra Vervinsfreden
1598 til Nijmegenfreden 1678 — »ouvrage nécessaire aux mini
stres publics et autres négociateurs, et qui peut servir d’introduction au Corps diplomatique«, som det hedder paa titel
bladet. Det danner for sin tid en værdig parallel til værker
som Seignobos’ og Hauser’s oversigter over den nyeste tids
ydrepolitiske historie.
1739 udgav derpaa Jean Barbeyrac Histoire des anciens
traitez ou Recueil historique et chronologique des traitez répandus
dans les auteurs Grecs et Latins, et autres monumens de Pantiquité, dequis les tems les plus reculez jusques å P emperereur Charlemagne (1 foliobind, Amsterdam og Haag). Dette arbejde inde
holdt 916 traktater fra Oldtiden og den ældre Middelalder, be
gyndende med de delfiske amfiktyoners ed, som Barbeyrac
daterede til 1496 f. Kr. Barbeyrac’s værk dannede en indled
ning til Dumont’s, fortsættelsen ydedes af forskellige. Rousset
publicerede et tobinds Supplément au Corps universel diploma
tique (Amst. og Haag 1739), omfattende traktater fra 315 e. Kr.
til 1736, en paa Dumont’s samlinger baseret aktstykkesamling
Dumont’s, er paavist af Birger Fahlborg i (Svensk) Hist, tidskr. LV,
1935, s. 306, n. 3. Da Rydberg’s traktatværk endnu ikke er naaet til dette
afsnit af svensk historie, maatte Fahlborg ved sin analyse af denne om
stridte traktat lægge originalen i det svenske Riksarkiv til grund.
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til oplysning om Le cérémonial diplomatique des cours de l’Europe« (2 bd. sst. 1739) og en Recueil historique fades, négociations, mémoires, et traitez (21 kvartbd. sst. og Leipzig 1728—55),
formet som en fortløbende dokumenteret skildring af den inter
nationale historie 1713 (1678)—1748, med aftryk af en række
traktater og andre akter. Mere begrænset, hvad den behand
lede periode angaar, er den fransk-schweiziske, ogsaa til den
anti-bourbonske emigrantkreds knyttede diplomat og historiker
Guillaume de Lamberty’s Mémoires pour seruir å l'histoire
du XVIII siécle (14 kvartbd., Amst. og Haag 1724—40), der
giver traktater og andre diplomatiske akter for tiden 1690—
1718, med særligt henblik paa »ce qui s’est passé å la Haye,
qui a toujours été comme le centre de toutes les négociations«.
Et for Lamberty’s samling ejendommeligt træk, der optoges
af Rousset i det nysnævnte værk, og som vel er inspireret af
tidens krønikeværker, var det, at de meddelte aktstykker var
»liez par une narration historique des principaux évenemens,
dont ils ont été précédez ou suivis« (titelbladet). »Und so hat
man Geschichte und Urkundensammlung vollständig beysammen«, siger Ompteda, der skildrer denne udgivelsesmaade
med sympatisk bifald (Litteratur des gesammten... Völker
rechts, II, 455). Den skulde siden finde flere efterlignere.
Hvad Dumont og hans nærmeste værkfæller har ydet paa
den internationale aktpublikations felt staar som et fremra
gende æresminde over den historiske samler- og udgiverflid
hos de franske emigranter, der var fjender af Ludvig XIV. og
hans system. I den følgende tid var det Tyskerne, der her tog
teten. Værdifulde og meget benyttede samlinger af traktater
1 udvalg udgaves af J. J. Schmauss (Corpus juris gentium,
2 bd., Leipzig 1730, tiden 1096—1731) og F. A. W. Wenck
(Codex juris gentium recentissimi, 3 bd., Leipzig 1781—95,
tiden 1735—72)1. Men de egentlige efterfølgere og fortsættere
1 Nævnes bor ogsaa C. G. de Koch’s og F. Schoell’s bindstærke
samling af traktatreferater med sammenbindende historisk text (Histoire
abrégée des traités de paix entre les puissances de l’Europe, depus la paix de
Westphalie, 15 kvartbd. Paris 1817—18, omfattende tiden 1648—1815;
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af Dumont og Rousset er de tyske stats- og folkeretslærde
Georg Friedrich (1756—1821) og hans nevø Karl von Mår
tens (1781—1862). Den første udgav hos Dieterich i Gottingen
(senere Leipzig) Recueil des principaux traités 1761—1801 (7 bd.,
1791—1801) og et Supplément (4 bd., 1802—08), som fortsatte
»Recueil« til 1807 og tillige giver en række tilføjelser baade til
dette og til Dumont-Rousset for tiden 1494—1761. Sammen
med nevøen udgav han en rettet og forøget nyudgave af begge
sine ældre samlinger (8 bd., 1817—35), sammen med denne,
J. C. F. Saalfeld og F. W. A. Murhard en Nouveau Recueil
16 bd., 1817—42), omfattende tiden 1808—39. Murhard alene
har forfattet Nouveaux supplémens 1761—1839 (3 bd. 1839—42),
mens »Nouveau recueil« 1840—74 (20 bd. 1843—75) er udgivet
af ham, hans søn J. K. A. Murhard, J. Pinhas, K. F. L.Samwer og J. Hopf, Nouveau recueil 1819—1908 (35 bd. 1876—
1908) af de to sidstnævnte og F. Stoerk. Nouveau recueil...
Troisiéme série er udgivet af H. Triepel (1909 ff.; til 1919 paa
Dieterich’s, derefter paa Th. Weicher’s Forlag, Berlin. 1837—43
kom 2 indexbind til de Martens’ske samlinger for tiden 1589—
1839 (Table gértérale chronologique et alphabétique du Recueil),
1875—76 (udgivet af J. Hopf) 2 indexbind til samlingerne 1494
—1874 (Table générale du Recueil).
For det 19. aarhundredes vedkommende har de Martens’ske
samlinger en slags parallel i et engelsk udgiverarbejde af et
lignende familiepræg, nemlig British and Foreign Ståle Papers,
begyndt 1832 af Lewis Hertslet, arkivar i Foreign Office,
og fortsat af hans søn og efterfølger Sir Edward og dennes
søn Sir Edward Cecil Hertslet og andre indtil dato. Dets
nu over 100 bind indeholder offentliggjorte traktater og andre
internationalt betydningsfulde akter fra 1812 til dato. En sær
lig gruppe danner Hertslet’s Commercial Treaties, begyndt
1840, omfattende tiden fra 1787.
Der skal ikke her redegøres nærmere for udgivelsen af mo
dette er Schoell’s forøgede udgave af Koch’s Abrégé de l’histoire de traités
entre les puissances de I’Europe depuis la paix de Westphalie, 4 bd. Basel
1796—97).
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derne traktater, for de bestræbelser, som »L’Institut de Droit
International« i 1890erne udfoldede for at skabe en interna
tional sammenslutning til publikation af traktater og for Fol
kenes Forbunds Sekretariats virksomhed paa dette omraade.
Det skal blot ganske kort omtales, hvad der i de vigtigste
europæiske stater i nyere tid er udrettet m. h. t. udgivelsen af
deres traktatstof fra tiden før den franske revolution.
I England og Frankrig hjælper man sig endnu med sam
lingerne fra det 17. og 18. aarhundrede og med Martens, sup
plerede med enkelte nyere samlinger af mere speciel art. For
England bør især nævnes Sir Charles Umpherston Aitchison’s Collection of traties... relating to India and neighbouring
countries (1. udg., Calcutta 1862, 4. udg. sst. i 13 bd. 1909),
for Frankrigs A. J. H. og E. F. J. de Clercq’s paa udenrigs
ministeriets foranstaltning 1864 ff. udgivne Recueil des trailés
de la France, hvoraf 1. bind omfatter tiden 1713—1802, E.
Cosneau’s Les grands traités de la guerre de cent ans (1 bd.
1889), H. Vast’s Les grands traités du regne de Louis XIV
(3 bd. 1893—99), A. Boutin’s Les traités de paix et de commerce
de la France avec la Barbaric, 1515—1830 (1 bd. 1902) og L. de
Reinach’s Recueil des traités conclus par la France en ExtremeOrient (2 bd. 1902—07, tiden 1684—1902). I flere af disse
moderne franske traktatsamlinger, saaledes i Vast’s (der dog
kun optager de mest betydningsfulde traktater), gives der en
kort historisk indledning til hver traktat med henvisning til
trykt og i et mindre omfang utrykt literatur. Traktaterne af
trykkes efter originalerne, og det meddeles, hvor de tidligere
er trykt.
Som bekendt har institutioner og enkeltmænd i begge de
store vesteuropæiske lande udgivet en række samlinger af depesjer og andre arkivalier in extenso eller i regest til oplysning
om landenes ydrepolitiske historie. En særlig interesse i den
her skildrede sammenhæng har de publicerede samlinger af
instruxer til kronernes gesandter i udlandet. Den af Ministére
des affaires étrangéres udgivne Recueil des instructions données
aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de
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Westphalie jusqu'å la Révolution franqaise begyndte at udkomme
1884 og omfatter nu 26 bind. Instruxerne for hvert land for
sig er udgivne af en paa dette omraade specielt kyndig histo
riker: Autriche af Albert Sorel (1 bd. 1884), Russie af Alfred
Ram baud (2 bd. 1890), Prusse af Albert Waddingt o n (1 bd.
1901), Hollande af Emile Bourgeois og Louis André (1 bd.
1922, omfattende tiden 1648—97), Angleierre af J. J. Jusserand
(2 bd. 1929, omfattende tiden 1648—90) osv. Hvert bind ind
ledes med en oversigt over forholdet mellem Frankrig og den
fremmede stat i den paagældende periode, ofte skrevet med
mesterhaand. Derpaa følger indledninger til de enkelte instruxer,
oftest ret kortfattede, givende hovedpunkterne til oplysning om
den diplomatiske sendelse og dens udfald, med henvisninger
til den trykte literatur og de vigtigste herhenhørende akter og
depesjer i Archives des aflaires étrangéres; i de ældre bind i
serien findes ofte kortere eller længere uddrag af dette arkiv
stof; i de senere er dette forladt, og skildringen har faaet en
mere sluttet form. For traktaternes vedkommende henvises til
Dumont og de andre existerende, mest ældre samlinger eller
til originalerne i Arch. d. a. étr. Om de enkelte gesandter og
diplomatiske agenter gives i regelen gode biografiske oplys
ninger. Det siger sig selv, at de enkelte bind ikke er lige gode.
De ovenfor nævnte hører til de bedste, ret svage (begge ud
givne af A. Geffroy) er bindene Suéde (1885) og Danemark
(1895).
British diplomatic instructions 1689—1789 tæller nu 7 bind,
udgivne 1927—34 (i »Publications of the Royal Historical Socie
ty«). Sweden (2 bd. 1922—28) og Denmark (1 bd. 1926) er ud
givne af J. F. Chance, France (4 bd. 1925—34) af L. G. Wickham-Legg. Udgivelsesmaaden efterligner ret nøje den franske,
idet der dog ofte gives ret fyldige uddrag af de efter førsteinstruxen følgende udenrigsministerielle ordrer til gesandten.
Hvad angaar diplomaternes biographica, har man i regelen
kunnet nøjes med at henvise til »Dictionary of National Biography«, et værk, hvortil som bekendt Frankrig ikke ejer noget
sidestykke. Ved Chance’s bind om de to nordiske stater bør
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det kritiseres, at udgiveren ikke røber noget kendskab til nor
disk historisk literatur (det gjorde dog Geffroy).
I De forenede Nederlande publiceredes en række traktater
i den af Cornelis Cau begyndte Groot Placaet-Boeck, der ud
kom i 9 bind 1658—1796 og indeholdt et udvalg af General
staternes, Hollands og Westfrieslands og Zeelands Staters placaten, ordonnantien ende edicten fra tiden 1097—1794; et indexbind udgaves 1797 af J. van der Linden. I 18. aarhundrede
udkom flere sammenfattende traktat- og traktatregestsamlinger
og A. Kluit’s kronologisk ordnede fortegnelse over det trykte
hollandske traktatstof (Index chronologicus, 1 bd. 1789, omfat
tende tiden 1276—1789). En stadig nyttig, omend nu noget
forældet orienterende vejledning i hollandsk ydrepolitik og dens
kilder er G. W. Vreede’s Inleiding tot een geschiedenis der nederlandsche diplomatie (4 bd. 1856—65, tiden 1572—1810). — Spa
niens traktater 1598—1700 udgaves efter originalerne i Siman-,
cas og andre arkiver 1740—52 af J. A. de Abreu y Bertodano
(12 bd.); hertil kom 1749—52 et regestværk Prontario (4 bd.).
Traktaterne fra 18. aarhundrede udgaves 1796—1801 i Coleccion
de los tratados (3 bd., tiden 1701—1801). Et orienterende regest
værk er E. de Ferrater’s Codigo de derecho international (2 bd.
1846—57, ordnet efter lande, tiden 1494—1845). — For Por
tugal er hovedværket J. F. Borges de Castro’s Collec$åo dos
tratados etc. (8 bd. 1856—58, tiden 1400—1858) med et Supple
mento af J. F. J. Biker (22 bd. 1872—80), hvis første 4 bind
omfatter perioden 1629—1799. Biker har ogsaa udgivet trak
tater vedrørende de portugisiske kolonier (14 bd. 1881—87,
tiden 1506—1887). 1862 begyndte L. A. Rebello da Silva for
»Academia real das sciencias« udgivelsen af Corpo diplomatico
portuguez, indeholdende Portugals »actos e rela^oes politicas
e diplomaticas« med alle fremmede magter fra 16. aarhundrede.
Af denne vældigt anlagte aktpublikation er udkommet Relagoes
com a curia romana (14 bd. 1862—1910, tiden 1501—1677). —
Savoyens ældre og nyere traktater er udgivne af C. Solar de
la Marguerie: Traités publics de la maison de Savoie (8 bd.
1836—61, tiden 1559—1861). For Italiens middelalder kan
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nævnes L. A. Muratori’s Anliquitates Italiae medii aevi (6 bd.
1738—42), der indeholder talrige traktater og diplomatiske akter.
Firenzes handelstraktater er udgivet af G. Arias i Trattati
commerciali della reppublica florentina (1 bd. 1901), de venezi
anske gesandtrelationer fra 16. aarhundrede af E. Albéri i Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato (15. bd. 1839—63). —
For det osmanniske Riges vedkommende er hovedudgaverne
I. Testa’s Recueil des traités de la Porte Ottomane (11 bd. Paris
1864—1911, omfattende traktaterne med Frankrig 1536—1894
og med Østrig 1606—1868) og Gabriel effendi Noradounghian’s Recueil d’acles internationaux de PEmpire Ottoman (4 bd.
Paris, Leipzig og Neuchatel 1897—1903, tiden 1300—1902 i
udvalg).
I Polen tilvejebragte, ikke længe før det gamle rige ophørte
at existere som selvstændig stat, Mathias Dogiel en vældig
samling af polske traktater og andre aktstykker under titelen
Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lituaniae,
Værket var i 8 bind, men kun bind 1, 4 og 5 udgaves (Vilna
1758—64); de omfatter bl. a. (ordnet efter lande) Polens over
enskomster med Bøhmen, Ungarn, Østrig, Danmark, Baiern,
Brandenburg, Venezia, Sachsen, Frankrig, Braunschweig og
Nederlandene. Landets traktater fra og med 1648 udgaves
1773—90 i 6 bind af F. X. Siarczynski (Trataty miedzy mocarstivami europeyskiemi od g. 1648), en samling uddrag af trak
tater 1618—1775 i ét bind 1789 af J. W. Jeziersky (Traktaty
polskie), en samling 1764—91 i 2 bind 1791 af D. Gralath
(Traktaty, konwencye, handloiue y graniczne etc.). Hertil kommer
L. B. Cho dzko’ s Recueil fortiden 1762—1862 (1 bd. Paris 1862).
Ruslands ældre traktater udgaves første gang i samlet skik
kelse — dog ikke fuldstændigt — paa bekostning af den be
kendte bogsamler og literat grev Nikolai Petrovic Rumåntsev og ved en af det russiske udenrigsministerium nedsat kom
mission under titelen Sobranie gosudarstuennych gramot i dogouorou (5 store foliobind 1813—28; de første 4 bd. omfatter i
kronologisk rækkefølge tiden 1265—1696, 5. bd. giver et sup
plement 1474—1584). De enkelte bind er forsynet med for

388

G. O. BØGGILD ANDERSEN

deres tid gode historiske indledninger af A. Malinovskij o. a.
For tiden efter midten af 17. aarhundrede er standardværket
det af Fedor Fedorovic (Friedrich Frommhold von) Mår
tens (1845—1909), en ætling af den gennem tre generationer
for traktatudgivelse virksomme slægt, fremragende folkerets
lærer og historiker og professor i Petersburg, udgivne Recueil
des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances
étrangéres, publié d’ordre du Ministére des Afjaires étrangéres.
Af de 1864—1909 udgivne 15 bind omfatter I—IV traktater
med Østrig 1648—1877, V—VIII traktater med tyske stater
1656—1888, IX—XII traktater med England 1710—1895 og
XIV—XV traktater med Frankrig 1717—1906. Traktaterne er
udgivne efter originalerne i det udenrigsministerielle arkiv og
aftrykkes paa russisk og fransk i sideløbende spalter. Foran
hver serie, omfattende traktaterne med en enkelt stat, gives
en historisk redegørelse for forholdet mellem Rusland og denne
stat, og hver traktat er forsynet med en orienterende historisk
indledning. Mårtens har ved udarbejdelsen af disse fortjenst
fulde indledninger i stor udstrækning kunnet støtte sig paa de
omfattende samlinger til russisk historie, som fremkom i løbet
af 19. aarhundrede, bl. a. ved »den archeografiske kommission«s og »det kejserlige kancellis 2. afdeling«s udgiverflid, og
paa Karamzin’s og Solovev’s bindstærke skildringer af tsar
rigets historie. De russiske traktater med asiatiske stater ud
gaves 1869 af T. Juzefovic (Dogovory Rossii s Vostokom, politiceskie i torgovye, 1 bd., delt i: Tyrkiet (1700—1856), Persien
(1723—1828),, Kina (1689—1862) og Japan (1855—67); for
Kinas vedkommende findes desuden særlige traktatsamlinger,
især den af udenrigsministeriet udgivne Sbornik dogovorov
Rossii s Kitaem, 1689—1881 g. (1889). Udvalgssamlinger af og
repertorier over det russiske traktatstof er forfattede af N.
Dobroklonskij (1838), O. Eichelman (1887), J. A. Ivanovskij (1889—90) og D. de Menagios (1874). Gode hjælpemidler
ved studiet af ældre russisk udenrigshistorie er D.BantysKamenskij’s samling af biografier af Peter den stores diplo
mater og ministre (Déåniå znamenitych polkovodtsev i mini-
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strov etc., 2 bd. 1812—13) og den samme forfatters posthumt
udgivne summariske referater af hovedpunkterne i de af rus
siske gesandtskaber til udlandet og fremmede gesandtskaber til
Rusland førte forhandlinger i tiden indtil aar 1800 (Obzor vnesnich snosenij Rossii (po 1800 god), 4 bd. 1894—1902). Af speciel
interesse for forholdet mellem Rusland og Danmark er J. N.
Scerbacev’sto samlinger af uddrag af aktstykker i det danske
Rigsarkiv af betydning for russisk historie: Datskij Archiv.
Materialy po istorii drevnei Rossii, chranascieså v Kopengagené.
1326—1690 gg. (1 bd. 1893) og Russkie akty Kopengagenskago
Gosudarstvennago Archiva (1 bd. 1897); den sidste indeholder bl.a.
de dansk-russiske traktaters texter paa russisk. Østersøspørgsmaalet belyses i G. V. Forsten’s aktsamling Akty i pisma k istorii
baltijskago voprosa v XVI i XVII stoléitåch (2 bd. 1889—93).
Ingen af de tyske stater staar, hvad udgivelsen af det na
tionale traktatstof angaar, paa højde med tsarernes rige. En
mængde ældre traktater er spredt i forskellige «Urkunden
bücher« og andre blandede samlinger. For den vigtigste af disse
stater Brandenburg-Preussen indeholder saaledes A. F. Rie
del’s Codex diplomaticus Brandenburgensis i sin 2. »Haupttheil«: Urkundensammlung für die Geschichte der auswärtigen
Verhältnisse (6 bd. 1843—58) de vigtigste af Brandenburgs i
Middelalderen og første halvdel af 16. aarhundrede sluttede
traktater. Traktaterne 1756—89 er udgivne af E. F. Hertzberg (Recueil des déductions, manifestes, déclarations, traités etc.,
2 bd. 1789, i 2. udg. (3 bd.) 1790—95 suppleret med trakta
terne til 1795). 1867 udgav Th. von Moerner Kurbrandenburgs
Staatsverträge von 1601 bis 1700 nach den Originalen des könig
lichen geheimen Staat-Archivs (1 bd.); 1913 og 1923 V. Loewe
Preussens Staatsverträge aus der Regierungszeit König Friedrich
Wilhelms (1 bd.) og Preussens Staasverträge aus der Regierungs
zeit König Friedrichs I (1 bd.). De sidstnævnte samlinger giver
paalidelige traktataftryk, Loewe’s desuden en værdifuld literaturfortegnelse, men ingen historiske indledninger, saaledes som
F. F. Martens’ samling og de franske og engelske instruxværker.
Østrig-Ungarn har en paalidelig, til textmeddelelsen begræn-

390

C. O. BØGGILD ANDERSEN

set traktatsamling for tiden 1763—1856 af L. von Neumann
(Recueil des traités et conventions, 6 bd. 1855—59), fortsat af
Neumann og A. Plason de la Woesteyne (26 bd. 1877—
1912, tiden 1857—1912). I nyeste tid er imidlertid i »Veröffent
lichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs«
begyndt en nyudgave af de ældre østrigske traktater fra tiden
efter 1526: Österreichische Staatsverträge, ordnet efter de stater,
med hvilke traktaterne er sluttede, og fordelt mellem flere ud
givere, altsaa følgende samme princip som de franske og en
gelske instruxudgaver. A. F. Pr i bram har udgivet 2 bind Eng
land (1907—13, tiden 1625—1813), R. Goos 1 bind Sieben
bürgen (1911, tiden 1526—1690), H. von Srbik 1 bind Nieder
lande (1912, tiden 1672—1722). Forordet til udgavens 1. bind,
Pribram’s England 1525—1748 (1907), har stor interesse fra
metodisk synspunkt. Det betoner først nødvendigheden af at til
vejebringe en østrigsk traktatudgave, der kan tilfredsstille det
videnskabelige behov ved siden af det praktisk-diplomatiske.
Derefter drøftes det vanskelige problem, om traktaterne, som
i det store flertal af ældre publikationer, bør trykkes i krono
logisk rækkefølge eller »länderweise«. Man bestemte sig »nach
reiflicher Erwägung« for det sidste, især ud fra hensynet til
politikeren, der vilde studere Østrigs forbindelser med en en
kelt fremmed stat i deres historiske sammenhæng, og ud fra
»den overbevisning, at en publikation, der opfylder strængere
videnskabelige fordringer, kun ad denne vej kan tilvejebringes
i overskuelig tid«. Skulde udgaven ikke nøjes med det blotte
aftryk af textmaterialet, men ogsaa »give midlerne til dets
forstaaelse og saaledes oplyse de diplomatiske forbindelser mel
lem de to stater, for saa vidt de finder deres nedslag i statstrak
tater, kunde der ikke tænkes paa en offentliggørelse i kronolo
gisk rækkefølge. I denne videre ramme kunde arbejdet ikke
foretages af en enkelt, da næppe nogen forsker raader over til
strækkelige sprogkundskaber til at kunne raadspørge endog kun
den trykte literatur ved fremstillingen af Østrigs forbindelser
med alle andre stater, ikke at tale om, at hans liv og hans kræf
ter ikke vilde slaa til til at overkomme det arkivalske arbejde,
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som Kommissionen ikke vilde beslutte sig til at give afkald
paa«. Overfor disse betragtninger traadte betænkelighederne
ved bearbejdelsen »länderweise« — især nødvendigheden af
gentagelser — i baggrunden. Som principer for udgaven fast
sattes, at hver afdeling af værket, omfattende traktaterne med
en enkelt stat, skulde indledes med en historisk redegørelse for
Østrigs forhold til denne stat, bygget paa saavel den trykte
literatur som paa arkivstof, indtil det tidspunkt efter 1526, da
traktataftrykkene tager deres begyndelse. Foran hvert traktat
aftryk sattes: 1) en kort regest, 2) angivelse af ratifikationens
tidspunkt og sted, 3) meddelelser om aktens overlevering, 4)
angivelse af de steder, hvor den er trykt tidligere, 5) »en ori
enterende indledning af saglig natur«.
Efter disse principer er de nævnte bind udgivne, indtil
Verdenskrigen kom og standsede dette fortjenstfulde udgiver
værk. De historiske indledninger, baade de almindelige og de
foran de enkelte traktater givne, er gennemgaaende fortrin
lige og ledsages af gode kildehenvisninger. De staar i det hele
fuldt paa højde med dem i det franske instruxværk, der sam
men med F. F. Mårtens’ russiske traktatudgave ved sin plan
aabenbart har virket inspirerende paa det østrigske traktat
værk. De udkomne bind kan betegnes som de bedste existerende
haandbøger til kundskab om forholdet mellem Østrig paa den
ene og England, Nederlandene og Siebenbürgen paa den anden
side i de paagældende tidsafsnit.
Til orientering over det samlede østrigske traktatstof 1526
—1911 udgav L. Bittner for den samme kommission i 4 bind
1903—17 Chronologisches Verzeichnis der österreichischen Staats
verträge, med udtømmende literaturfortegnelse og registre (sam
let i 4. bd.).
I Sverige var den første traktat, som publiceredes i særtryk,
Linköpingtraktaten af 28. sept. 1598, trykt i Stockholm samme
aar, sandsynligvis paa hertug Karl (IX)s initiativ. 1611 tryktes
Stettintraktaten af 13. dec. 1570, og i Løbet af 17. aarhundrede
udkom flere svenske overenskomster med fremmede stater i
samtidige officielle særtryk. De indgik blandt de øvrige af rege-
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ringen publicerede plakater, forordninger osv., der siden sam
menfattedes under navnet årstrycket, en publikationsmaade, der
ophørte 1833, da den afløstes af den 1825 begyndte Svensk för
fattningssamling, som ogsaa omfatter traktater og konventioner
med fremmede magter. I tidens løb naaede en række svenske
akter af international natur frem til trykning i svenske og uden
landske historikeres arbejder (Ericus Olai, Johannes Mag
nus, Olaus Petri, E.J. Tegel, Arild Huitfeldt osv.), i
svenske publikationer af haandskrifter og akter (bl. a. Lilje
gren’s Diplomatarium) og i fremmede samlinger af traktater
og andre diplomatiske akter. Nogen samlet udgave af det
svenske traktatstof tilvejebragtes derimod ikke indtil slut
ningen af 19. aarhundrede. Der var paa Karl IX’s tid planer
fremme om til regeringens behov at udarbejde en saadan sam
ling, men det blev ved tanken. Det samme var tilfældet med
Johan Peringskiöld’s plan om en udgave af Regum Svecorum
literae 1165—1520 (sml. M. von Celse: Apparatus ad historiam
Sveo-Gothicam I, 1782, pp. 3—4). Den eneste trykte svenske
traktatsamling var gennem lange tider G. R. Modée’s Utdrag
af de emellan hans kongliga Majestät och cronan Sverige å ena, och
utrikes magter å andra sidan sedan år 1718 (intill 1751) slutne
alliance-tractater och afhandlingar (1 kvartbind 1761). Den mand,
som omsider af hjalp savnet og paa dette felt bragte svensk hi
storie- og folkeretsvidenskab paa højde med en række andre
landes, var Olof Simon Rydberg (1822—99), en tid Karl
XV’s sekretær og protokolsekretær ved »hofexpeditionen«, fra
1881 arkivar i udenrigsministeriet. Han planlagde og udgav de
første 4 bind af Sverges traktater med främmande magter femte
andra dit hörande handlingar, der udkom 1877—95, og omfat
tede tiden 822—1571. Bd. V, 1—2 og VI, 1 (tiden 1572—1648)
udgaves 1903—15 af C. Hallendorf. 1922 udgav B. Boethius
8. bd., omfattende tiden 1723—71. I overensstemmelse med de
fleste ældre udenlandske traktatværker foretrak Rydberg at
udgive akterne i kronologisk rækkefølge, altsaa ikke trakta
terne med hvert land for sig, og at afholde sig fra historiske
indledninger og kommentarer. Det sidste maatte naturligvis
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være fremmende for en relativt hurtig tilendebringelse af værket;
skæbnen har villet, at det ikke gik saa rask fra haanden endda.
Paa den anden side indskrænkede han og hans efterfølgere sig
ikke til traktaterne i snævreste forstand, men medtog ogsaa
protokoller, noter, memorialer og andre akter, som tjente til
belysning af de førstnævnte, og tillige, helt eller i uddrag, trak
tater mellem fremmede stater, som indeholdt bestemmelser
vedrørende Sverige; desuden talrige pavebuller, fremmede fyr
sters privilegier for svenske købmænd, udenlandske toldforord
ninger, som angik Sverige m. m. Hvor det var muligt, lagdes
originalerne til grund, ellers de bedste afskrifter eller tryk. Kun
undtagelsesvis redegjordes der for, hvor de meddelte akter tid
ligere var trykt.
1896 begyndte Rydberg at udgive ogsaa traktatmaterialet
for tiden efter 1815: Sverges och Norges traktater med främmande
magter. Dette værk er nu af O. Alin, C. J. Sandgren og St.
Levenhaupt ført frem til 1905 (6 bd. 1896—1934). 1910 ud
gav Sandgren en Recueil des traités, conventions et autres actes
diplomatiques de la Suéde entiérement ou partiellement en vigueur
le 1. janvier 1910 (1 bd. paa 1038 sider). Som bekendt ledsages
den svenske traktatudgivelsesvirksomhed fra anden halvdel af
19. aarhundrede af en omfattende publikation af andet vigtigt
aktmateriale fra ældre tid, hvoraf meget i høj grad bidrager til
at belyse svensk udenrigshistorie. Her skal blot mindes om
»Konung Gustaf I’s registratur«, »Svenske riksrådets protokoll«
(en vidunderlig kilde, hvortil intet andet land ejer magen),
»Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling«,
»Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar, som höra till
statsförfattningens historia« og »Sveriges ridderskaps och adels
riksdags-protokoll«.
Sent fik Sverige sin nationale traktatsamling, endnu senere
fik, hvad de ældre tidsafsnit angaar, Danmark sin.
Den første af en dansk konge sluttede overenskomst, som
ikke længe efter afslutningen offentliggjordes i trykken, var
vistnok Frederik II’s i forbindelse med hertugerne Hans d. æ.
og Adolf med Ditmarskerne sluttede underkastelsestraktat af

394

G. O. BØGGILD ANDERSEN

19. og 20. juni 1559. Den er optaget i Warhafftige und kurtze
Verzeychniss des Krieges, im Maien vnnd Brachmonat des 1559
Jars wider die Dietmarsen gejiihret, trykt i Strasbourg 1569.
Nogle akter vedrørende lenshyldingen i Odense 1580 tryktes
samme aar i Jacob Krüger’s tyske Historia om denne notable
begivenhed (sml. Laursen: Danmark-Norges Traktater II, 45611.).
Den til meddelelse til Kejseren bestemte ændrede Lauenburgreces af 26. marts 1625 optoges i Warhaflter Abdruck Kön. Maj.
zu Dennemarck etc. Schreibens an die Churfürstl. Collegial Versamblung, trykt 1627. Lübeckfreden 1629 tryktes samme aar
i »Mercure francois«. Men den første danske traktat, som tryktes
i særtryk samtidig med dens undertegnelse, var Hannibal
Sehesteds 10. (20.) marts 1641 i Madrid afsluttede traktat med
den spanske krone. Det 17. aarhundredes lyseste og initiativrigeste danske statsmandsaand var altsaa ogsaa her pionér.
Brømsebrofreden 1645 og Københavnerfreden 1660 udkom
samme aar i svensk og tysk særtryk, men ikke i dansk, Roskildefreden 1658 i Karl Gustavs Expositio causarum fra slutningen
af samme aar. I løbet af 17. aarhundrede tryktes en række
danske traktater i »Theatrum« og »Diarium Europæum«, Siri’s
»Mercurio«, Aitzema’s »Saken van Stået en Oorlogh«, »Euro
päischer Mercurius«, hos Lünig og Londorp og i andre uden
landske samlinger, i 18. aarhundrede hos Rymer, Dumont,
Martens osv. Andre, mest af ældre dato, bragtes til almindelig
kundskab i historieværker som Huitfeldts krønike, Krag og
Stephanius’ Christian III, Resens Frederik II, Slanges Chri
stian IV osv. Fra Christian V’s tid bliver særtryk af de vig
tigere offentlige traktater hyppigere og begynder at optages i den
officielle samling af Forordninger, længe dog ret sporadisk. Paa
tilvejebringelsen af en trykt dansk traktatsamling synes imid
lertid ingen at have tænkt, før Kielerj uristen (senere bibliotekar
i Petersburg) Henrich Frederik Christian Clausen (f. 1770)
1796 hos J. Fr. Unger i Berlin udgav sin Recueil de tous les
traités, conuentions, mémoires et notes, conclus et publiés par la
couronne de Dannemarc depuis ravénement au throne du roi
regnant jusqu’ å l'époque actuelle, ou des l'année 1761 jusqu'en
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1794 inclusive (1 bd. i oktav). Først 1882 fik denne bog en af
løser i det af det danske udenrigsministerium udgivne bind
Danske Traktater 1751—1800, der føjedes som en indledning
til samme ministeriums Danske Traktater efter 1800 (bd. I, 1—2
og II, 1874—85), omfattende tiden 1800—79 (Et General-Re
gister til hele samlingen 1751—1879 udgaves 1901 af C. Moltke).
Begge de to sidstnævnte samlinger giver kun textaftryk,
uden indledninger og kommentarer, i overensstemmelse med
gængs praxis ved udgivelse af moderne traktater. Traktaterne
fra 1751 var dermed gjort let tilgængelige for diplomater og
historikere, men det samme gjaldt ikke de ældre. En meget
stor del var utrykt, laa »i mørke og forfald, ja endog begravne«
i arkivernes gemmer, som Rymer siger, en anden del var vel
trykt, men ofte meget ufuldkomment og spredt rundt omkring
i inden- og udenlandske samlinger og historieværker — til tid
ligere nævnte saadanne kan føjes bl. a. Thorkelin’s Diploma
tarium, Suhm’s Historie og Samlinger, Nye Danske Magazin og
Diplomatarium Christierni I. Rydberg’s traktatværk afhjalp
noget af savnet, hvad der formentlig var medvirkende aarsag
til, at han efter udsendelsen af sit 1. bind blev dansk æres
doktor ved universitetsjubilæet 1879 — thi det mest afgørende
problem i dansk ydrepolitik har jo til alle tider, i alt fald til ned
i 19. aarhundrede, været forholdet til frændelandet i øst — men
uendeligt meget stod endnu tilbage. Et par behjertede mænd
havde ganske vist udarbejdet hver sit regestværk i et enkelt
oktavbind. 1792 udgav Ivar Quistgaard (1767—1829), jurist
og godsejer, senere legations- og etatsraad og viceborgmester
i København, paa det Dieterich’ske forlag i Gottingen, hvor
Mårtens’ »Recueil« udkom (bogen optoges i lidt ændret skikkelse
i Karl von Mårtens’ »Guide diplomatique« 1832), en Index
chronologicus, sistens foedera pacis, defensionis, navigationis, commerciorum, subsidiorum, et alia, a regibus Daniae et Norvegiae ac
comitibus Holsatiae inita etc. Det var en fortegnelse over de
trykte danske traktater (samt enkelte utrykte aktstykker,
hvortil Quistgaard havde faaet adgang i Generalstaternes arkiv
og Public Record Office) fra o. 1200 til 1789, med angivelse af
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trykkesteder; fortegnelsen optog ogsaa pavebreve, danske
kongers privilegier for fremmede byer, enkelte Hanserecesser
m. m. Begrænset til selve traktaterne, men værdifuldere, hvad
disse angaar, var diplomaten, den senere udenrigsminister
Holger Christian Reedtz’s (1800—51) Repertoire historique
et chronologique des traités conclus par la couronne de Danemarc
depuis Canut-le-Grand jusqu'å 1800, trykt paa samme forlag
1826. Det gav for tiden 1016—1794 referater og udtog af trak
taterne, ledsagede af fyldige kildehenvisninger, og medtog og
saa en del traktater, omend langt fra alle, som henlaa utrykte
i det Kgl. Geheimearkiv, ligesom Reedtz, hvor aftrykkene skøn
nedes mindre gode, havde sammenholdt dem med originalerne.
Det var og er endnu en nyttig bog, men for forskerne af dansk
ydrepolitisk historie jo kun en orienterende vejledning. Det
samme gælder »Regesta diplomatica historiæ Danicæ«, der som
bekendt nævner de trykte traktater til og med 1660 med an
givelse af deres trykkesteder, og »Repertorium regni Danici
mediævalis«, der tillige giver udtog af hidtil utrykte middel
alderlige akter.
Rydberg’s traktatværk offentliggjorde en række diploma
tiske akter af betydning for dansk udenrigshistorie, men det
maatte samtidig virke som en spore til at skabe en lignende
udgave for Danmarks vedkommende. Omkring sidste aarhundredskifte følte en dansk historiker og arkivmand sig kaldet
til at tage arbejdet op. Laurs Rasmus Laursen (1864—1935),
cand. mag. i Historie 1890, assistent i Rigsarkivet 1889, senere
arkivsekretær, arkivar (1912) og rigsarkivar (1924), havde gjort
sit navn kendt som en fremragende arkivtekniker, redaktør af
de sidste bind af Bricka’s »Dansk biografisk Leksikon«, til
hvilket han selv forfattede en række artikler, og som udgiver
af de to betydningsfulde regestsamlinger »Kronens Skøder«
1535—1648 (1 bd. 1890) og (som Bricka’s efterfølger) »Kancel
liets Brevbøger«, hvoraf han 1893—1925 udgav 14 bind, om
fattende tiden 1561—1626. Vistnok det ældste bevarede spor
af Laursens syslen med tanken om et dansk traktatværk er
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hans ansøgning om en bevilling til forberedende arbejder, stilet
til Carlsbergfondets Direktion, af 11. nov. 19011. »Blandt de
kilder, der oplyser et lands ydre politiske historie« — saaledes
begynder dette aktstykke — »indtage de med andre magter af
sluttede traktater og overenskomster en fremragende plads. Det
er ved deres indhold, at det gensidige forhold mellem landene
bestemmes, ikke alene i ren politisk, men ogsaa i folkeretslig
og handelspolitisk henseende. Et nøje kendskab til dem er der
for en absolut nødvendighed, ikke alene for hver historiker, der
studerer ydre politik, men ogsaa for folkeretslæreren og stats
manden«. Laursen nævner derpaa kort den udenlandske trak
tatudgivelsesvirksomhed og betoner, hvor langt Danmark her
staar tilbage, hvad angaar tiden før 1750, det aar hvormed den
af ham planlagte udgave skulde standse. De udenlandske sam
linger af hjalp kun ufuldstændigt savnet, da de alene medtog et
mindretal af danske traktater og oftest gengav disse i unøjag
tige aftryk; hertil kom, at de var vanskelige at anskaffe. Laursens plan, til hvis udførelse han oplyser, at han allerede havde
samlet en del stof, »da jeg under mit arbejde i Rigsarkivet med
ordningen af de udenrigske sager i længere tid har haft min
opmærksomhed henvendt paa traktaterne med udgivelse af et
traktatværk for øje«, var dog ikke at udgive traktater ældre
end 1523. Hans grunde herfor er de samme, som han har frem
sat i forordet til sin udgaves 1. bind. »Først og fremmest den
omstændighed, at det internationale samkvem og de politiske
forbindelser ikke faa nogen større betydning før ved begyndelsen
af det 16. aarhundrede« — noget, som gjaldt Norden i endnu
højere grad end det øvrige Europa. »Det er egentlig først Chri
stian II’s fordrivelse og de deraf følgende politiske forviklinger
i forening med reformationens nærmere sammenførelse af de
magter, der sluttede sig til den, som bringer det danske rige i
nøjere forbindelse med den almindelige europæiske politik. Før
1 Jeg skylder Carlbergfondets Direktion og dens sekretær Hr. S. SpangHansen tak for den imødekommenhed, hvormed Laursens ældste ansøg
ninger om bevilling til traktatværket af Fondets midler er stillet til min
disposition.
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den tid havde Danmarks forbindelser væsentlig været ind
skrænkede til de to andre nordiske riger, Hansestæderne og
enkelte nordtyske fyrstendømmer. Traktaternes antal for den
ældre tid er derfor ikke stort«. Hertil kom endvidere, at de
næsten alle forelaa trykt fyldestgørende og let tilgængeligt —
hos Rydberg, i »Hanserecesse« og andre nordtyske byers og
landes »Urkundenbucher«, »Diplomatarium Christierni I« o. a.
st. (Danmark-Norges Traktater I, p. IV ff.).
Laursen konkluderer heraf, at det ikke vilde være rimeligt
at gaa længere tilbage end 1523 »i alt fald foreløbigt«. Han kunde
her have henvist til, at ogsaa værker som den franske instruxudgave og F. F. Mårtens’ russiske »Recueil« (hvortil senere kom
Pribram o. a.’s østrigske traktatværk og den engelske instruxudgave) begyndte paa tidspunkter, der laa omkring eller efter
Middelalderens ophør. Paa den anden side ansaa jo Svenskerne
det for hensigtsmæssigt ogsaa at tage den ældre tid med. Det
er ogsaa oplyst, at prof. Edvard Holm, med hvem Laursen
raadførte sig om sine planer, helst ønskede, at det danske værk
her skulde følge det svenske exempel. Da Laursen ikke ansaa
sig for Manden til at udgive det ældre materiale, henvendte
Holm sig til dr. William Christensen, der dog af forskellige
grunde ikke saa sig i stand til at paatage sig arbejdet1. At dansk
historiografi led et tab herved, tør vel anses for utvivlsomt.
I modsætning til Rydberg begrænsede Laursen sig til trak
tatmaterialet i strængeste forstand, saaledes som han har spe
cificeret det i fortalen til sit 1. bind (1. c. p. VI). I ansøgningen
1901 nævnes ogsaa, at »muligvis« burde de af danske konger
til fremmede byer udstedte privilegier medtages. Denne tanke
opgaves dog. Ogsaa »militærkapitulationer« udelodes (sml. an
søgning til Carlsbergfondets Direktion af 9. nov. 1902). Hvad
angaar udgivelsesmaaden siger ansøgningen: »Ved hver traktat
gives en Indledning, indeholdende: angivelse af traktatens
plads i arkivets samlinger, fuldmagternes dato, underhandlernes
fuldstændige navne, ratifikationernes dato; hvis der er noget
1 Dette paa grundlag af mundtlige meddelelser fra dr. William Chri
stensen, for hvilke jeg herved bringer min tak.
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særligt at bemærke om vedkommende traktat, gøres der saa
kort som muligt rede derfor, eventuelt med henvisning til
danske historiske værker, hvor traktatens historie er behandlet«.
I dette sidste afsnit har vi den kim, hvoraf de historiske traktat
indledninger, som kom til at danne den endelige udgaves viden
skabelige tyngdepunkt, er voxet frem. Den tanke, at det danske
værk, modsat det svenske, skulde udstyres med saadanne ind
ledninger, er vist oprindelig Edv. Holms, mens Laursen selv
vistnok har været noget betænkelig derved1. Muligvis har Holm
her haft det franske instruxværk og F. F. Mårtens’ »Recueil«
for øje som forbilleder. Disse værker er imidlertid udgivne
efter lande, mens indledningerne i den danske samling, hvor
traktaterne med alle lande udgaves mellem hinanden i krono
logisk rækkefølge, nødvendigvis maatte faa et noget afvigende
præg. En almindelig oversigt over forholdet mellem Danmark
og en enkelt fremmed stat lod sig vanskeligt indføje i en saadan samling. Der kunde maaske gives en oversigt over dansk
ydrepolitik i almindelighed i den periode, som hvert enkelt af
bindene omfattede, men dette var — med et mildt ord — en
vanskelig opgave, der krævede baade en overordentlig viden og
en overordentlig kunnen fra forfatterens side. Laursen ind
skrænkede sig klogeligt til at give indledninger til de enkelte
traktater, ret strængt begrænsende sig til disses mere umiddel
bare forudsætninger.
Det er tydeligt, at Laursen oprindelig har tænkt sig disse
indledninger som ret summariske. Han anslaar i ansøgningen
fra 1901 udgaven som helhed til ca. 165 ark, hvoraf ca. 140
til selve traktaterne og ca. 25 til de historiske indledninger. Han
ventede at kunne føre værket frem til det fastsatte endeaar
1750 i løbet af 11 aar. Ved sin død 1935 havde han publiceret
9 kvartbind, omfattende traktaterne fra 5. febr. 1523 til 1. okt.
1693. Disse bind rummer i alt ca. 6200 sider, hvoraf ca. 380
omfatter kronologiske og statsvis ordnede fortegnelser og navne
registre, ca. 3000 selve traktattexterne. De historiske indled
ninger fylder de resterende ca. 2820 sider. Vi har her det mate1 Dette paa grundlag af dr. W. Christensens mundtlige meddelelse.
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matiske bevis for, at det især var disse indledninger, som væl
tede den oprindelige plan og gjorde værket til den torso, som
det, set fra dennes synsvinkel, er.
Ved en vurdering af Danmark-Norges Traktater (Traités
du Danemark et de la Norvégé) 1523—1750 med dertil horende
Aktstykker, paa Carlsbergfondets Bekostning udgivne af L. Laur
sen, I—IX, 1907—33, tør man fatte sig i korthed, hvad angaar
selve texteditionen af traktaterne. Laursens anseelse som en
udgiver med højt udviklet nøjagtighedssans borger for, at texterne gives i en form, der er den videnskabeligt bedst mulige.
Om editionsprincipernes detailler kan der diskuteres, men mu
lige indvendinger har i virkeligheden kun saare ringe betydning.
Til grund er overalt, hvor det var muligt, lagt originalerne i
vort Rigsarkiv. Fandtes saadanne ikke, er udfærdigelserne i
medkontrahentens arkiv benyttede; var heller ikke de til stede,
er texten tilvejebragt ved textkritisk behandling af koncepter
og afskrifter i Rigsarkivet. I lighed med forholdet ved fremmede
værker af lignende art er der bag i hvert bind givet dels en
kronologisk, dels en efter landene ordnet fortegnelse over de
aftrykte aktstykker; den sidste gives baade paa dansk og fransk.
Hvert bind afsluttes med et register. Det omfatter person- og
stednavne og i et vist omfang ogsaa »sager«, som f. ex. »Handel«,
»Handelskompagnier«, »Konvojering af Handelsskibe«, »Kontra
bande«, »Kaperier« osv. Der er dog næppe tvivl om, at det vilde
have vundet i værdi ved større udførlighed paa det sidste omraade og ved en detailleret rubricering under de enkelte hoved
ord. Som mønster paa et saadant traktatsagregister kan nævnes
det i L. Bittner’s »Chronologisches Verzeichnis der österreich
ischen Staatsverträge IV (1917). Ogsaa navneregistret vilde
have vundet ved en saadan rubricering. Det er vistnok i det
hele korrekt, selvom fejl kan paavises. For blot at tage en en
kelt stikprøve: Den bekendte sekretær hos Frederik I og Chri
stian III Georg Corper (Cörper) er nævnt 2 gange paa s. 440 i
1. bd. uden at dette sidetal er anført ved hans navn i registret.
Det er en grim sjuskefejl, naar i reg. til bd. VI den franske
resident i Norden Antoine de Courtin er forvexlet med sin
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langt berømtere navne Honoré de Courtin. Navneformer som
»Buckingham, Hertugen af«, »Carlisle, Greven af« er heller ikke
videnskabeligt tilfredsstillende; vi burde have de paagældendes
familie- og fornavne med angivelse af deres nummer som inde
havere af de nævnte peerstitler. Det er næppe heller forsvarligt
i registret til bd. I at kalde Gustav Vasa’s pommerskfødte
generalsuperintendant Jørgen Norman, naar han altid selv
skriver sig Georgius Normann og almindeligt i svensk literatur nævnes med fornavnet Georg. Russiske navne gengives
ikke konsekvent, og der anvendes her i regelen en videnskabe
ligt lidet holdbar transskription af de russiske former — men
det er ganske vist et træk, som er næsten regel i danske (mod
sat svenske) historiske værker (en smuk undtagelse danner
Erichsen og Krarups historiske bibliografi). Til gengæld bør det
noteres med tilfredshed, at den berømteste blandt de hollandske
raadspensionærer endelig engang i dansk literatur faar sit rig
tige fornavn Johan de Witt (Hvorfra stammer egentlig den
absurde form Jan de Witt?).
De historiske indledninger er, som nævnt, værkets viden
skabelige tyngdepunkt. De repræsenterer Laursens hovedind
sats som historisk forsker, ti de tusinder af regester, som han
forfattede til »Kancelliets Brevbøger« (og »Kronens Skøder«), er
vel kvalitetsarbejde af høj rang — det er ingen ringe kunst at
gengive et gammelt aktstykkes indhold udtømmende i den kon
cisest mulige form — men jo ikke egentlig forskergerning. Som
vi har set, tænkte Laursen sig til at begynde med disse indled
ninger som ret korte, i stort omfang baserede paa allerede fore
liggende bog- og afhandlingsliteratur. I begyndelsen holdes de
ogsaa i regelen indenfor ret snævre grænser, men senere er om
fanget stadigt stigende. Af 1. binds (tiden 1523—60) 60 indled
ninger er kun 17 paa over 2 sider, og de 2 længste er paa 7 sider
hver. 2. bind (1561—88) har 31 indledninger, men heraf er 25
paa over 3 sider; den længste er paa 23x/2 side; gennemsnittet
er 7—8 sider. 3. bind (1589—1625) rummer 32 indledninger,
hvoraf 26 paa over 2 sider; den længste er paa 40^ side, gennem
snittet lidt over 8 sider. For 4. bind (1626—49) er de tilsva-

402

C. O. BØGGILD ANDERSEN

rende tal: 27, 25, 39 og 11, for 5. (1651—64) 27, 23, 29 og 10,
for 6. (1665—75) 21, 21, 78 og 16, for 7. (1676—82) 26, 25, 54
og 15—16, for 8. (1683—89) 20, 18, 114(1) og 23, for 9. (1690
—93) 21, 21, 62 og 20. Blandt aarsagerne til denne væxt kan
nævnes, at de forhandlinger, som gik forud for traktatafslut
ningen gennemgaaende blev stedse langvarigere, det diploma
tiske spil mere og mere kompliceret, traktaterne i det hele
rigere paa artikler og arkivstoffet stedse omfangsrigere, efterhaanden som udviklingen skred frem. Ogsaa andre forhold gør
sig dog gældende. Laursen havde fra første færd benyttet ikke
blot trykt literatur, men ogsaa utrykt arkivmateriale til sine
indledninger, men efterhaanden blev det ham tydeligvis mere
og mere magtpaaliggende at gennemarbejde det relevante arkiv
stof i dets helhed. Hertil kom, at den danske ydrepolitiske
historie jo langt fra er lige indgaaende behandlet i alle sine tids
afsnit og for alle fremmede staters vedkommende. Og her kom
mer vi til et betydningsfuldt træk ved mange af traktatind
ledningerne: de er ofte frugten af et omfattende nyrydnings
arbejde paa felter, hvor tidligere historieforskeres plov lige
havde strejfet grunden.
Lad os løseligt belyse dette forhold for de enkelte større
tidsafsnit.
Fra dansk side forelaa der, da Laursen begyndte sit arbejde,
til oplysning om dansk ydrepolitik indenfor tiden 1523—1693
ét omfattende paa førstehaandstudier bygget værk af høj rang.
Nemlig J. A. Fridericia’s »Danmarks ydre politiske Historie« og
dets fortsættelse »Adelsvældens sidste Dage« (hvortil kan føjes
den samme historikers »Conduite de Chrétien IV en économie
politique«), skildrende vor udenrigshistorie 1629—60 paa grund
lag af indgaaende kildestudier. Hertil kom fra udenlandsk hold
til belysning af den af Fridericia behandlede periode værker
som Gindely’s, Mares’s og Schmitz’ som Habsburgernes maritim
politik, Wilmans’ om Lubeckfreden, Aitzema’s indholdsrige
gamle krønikeværk, Wicquefort’s »Histoire des Provinces-Unies«,
Kernkamp’s og Kolkert’s bøger om Nederlandene og Østersøproblemet, Freudenberger’s om Christian IV’s hamburgske po-
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litik, Haumant’s »La guerre du Nord«, R. Schück’s og Waddington’s bidrag til den store Kurfyrstes politik i forhold til Norden
samt en række svenske arbejder af F. F. Carlson, W. Carlsson,
B. Boethius, Berggren, Rydforss, Y. Lorents, A. Stille, L. Carlbom, C. G. Weibull, Hammarström m. fl.; endelig talrige store
kildepublikationer som Christian IV’s Breve, Erslev’s Akt
stykker til Rigsraadets og Stændermødernes Historie, Becker’s
Samlinger, den svenske raadsprotokol, Axel Oxenstiernas breve
og den store brandenburgske aktsamling til den store Kur
fyrstes historie (»Urkunden und Actenstücke« etc.). Denne
periode forelaa altsaa relativt fyldigt gennemarbejdet, og det
kan da ogsaa siges, at Laursen her i det hele ikke har bragt
saa meget nyt af større betydning frem. Der er dog ét omraade
af dansk ydrepolitik, hvor han for denne tidsalders vedkom
mende som for tiden før og efter paa mange punkter har maattet
arbejde paa uryddet bund og derfor efter omfattende arkiv
studier har skabt fremstillinger af grundlæggende karakter.
Det er forholdet til de gottorpske hertuger (hvor de eneste
ældre arbejder, der bød noget videre ud over, hvad Fridericia
gav, var Waitz’s slesvig-holstenske historie og P. Lauridsens
»Holsten-Gottorp og Kronen 1658«) samt forholdet mellem den
danske krone og Hertugdømmerne som helhed. Hvad han her
har betydet, kan man bl. a. faa et indtryk af ved at gennemgaa
kildehenvisningerne i værker som Hedemann-Heespen’s »Die
Herzogtümer Schleswig-Holstein und die Neuzeit« og Andresen
og Stephan’s »Beiträge zur Geschichte der Gottorfer Hof- und
Staatsverwaltung«. Der er dog ogsaa andre punkter indenfor
denne tid, hvor han har kunnet bringe nyt frem. Det gælder
f. ex. forhandlingerne mellem Danmark og England i 1640erne
og 50erne, mellem Danmark og Spanien 1630, mellem Danmark
og Brandenburg, mellem Danmark og Hamburg og til dels
ogsaa mellem Danmark og Nederlandene, ikke mindst hvad
told- og skibsmaalingsspørgsmaalene angaar.
Stærkere spor sætter dog gennemgaaende hans plov i tiden
før Lübeck- og tiden efter Københavnfreden. Det er ogsaa her
først og fremmest i forhandlingerne vedrørende Gottorp og
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Hertugdømmerne, at den kendes. Men disse er langtfra de
eneste. Hvad der forelaa af større danske bidrag fra nyere tid
til landets udenrigshistorie fra 1527, da Allen slap, og til 1629,
da Fridericia begyndte, indskrænkede sig jo faktisk til PaludanMüller’s skildring af Grevefejden (med tilhørende aktstykker)
og Mollerup’s bøger om Livlands- og Estlandsstridighederne.
Udefra kom hertil ganske vist en del: svenske arbejder bl. a.
af Westling (Syvaarskrigen), Annerstedt (Sverige-Livland),
Magnus (Finmarksspørgsmaalet, Pira (Danmark-Sverige 1593—
1600), Hammarstrand og Schybergson (Sveriges indtræden i
Trediveaarskrigen) og M. Weibull (Gustav Adolf og Christian
IV. 1624—25), Daae’s afhandling om Danmark og Lothringen,
Ræstad’s bøger om »Norges strømme« og »Norges høihedsret
over Spitsbergen«, Waitz’s »Lübeck unter Jürgen Wullenwever«,
Altmayer’s arbejder om Nederlandenes forhold til Norden (Ru
dolf Häpke’s værker om Hansepolitiken i Norden 1531—44
forelaa først, da Laursen havde behandlet denne periode),
Baasch’s »Forschungen zur Hamburger Handelsgeschichter«,
Blümcke’s »Pommern während des nordischen siebenjährigen
Krieges«, F. F. Martens’ »La Russie et l’Angleterre«, Wiese’s
»Die Politik der Niederländer während des Kalmarkrieges«,
Fleischfresser’s »Die politische Stellung Hamburgs in der Zeit
des 30-jährigen Krieges«, Opel’s »Niedersächsisch-dänischer
Krieg« og Grautofl’s og Schweitzer’s arbejder om Christian IV’s
politik overfor Lübeck — for at nævne noget af det vigtigste.
Men hvad dansk politik angaar, maatte Laursen dog paa de
fleste punkter støtte sig paa arkivalsk materiale. At ville frem
drage exempler vilde føre for vidt. Baade m. h. t. forhandlin
gerne med Sverige, de tyske stater (indbefattet Hansestæderne),
de nordtyske kapitler, hvor Christian IV søgte at faa sine sønner
anbragt, Nederlandene, England, Frankrig, Polen og Rusland
har han givet en fylde af nye oplysninger, hvis betydning kun
fuldtud kan vurderes af de forskellige omraaders specialhisto
rikere.
Mere end paa noget ældre felt fremtræder imidlertid Laursen
som nyrydningsmand for det afsnit af dansk ydrepolitiks hi-
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storie, som omfatter de sidste 33 aar i hans værk, tiden 1661—93,
og som optager de sidste 200 sider af bind V samt bindene
VI—IX, d. v. s. omtrent halvdelen af hele værket. Her existerede jo nemlig forud for ham saa godt som ingen anden dansk
behandling end den ganske vist smukke og kyndige, men meget
summariske skildring, som Fridericia 1902 gav i 4. bd. af »Dan
marks Riges Historie«, suppleret med Vaupell’s, A. D. Jørgensen’s og Fabricius’ Griffenfeld-bøger, P. Lauridsen’s »Slesvig og
Kronen 1660—71«, Brasch’s arbejder om prins Jørgen og Molesworth, Tuxen’s afhandling om overfaldet paa Hamborg 1686
samt Becker’s samlinger og andre spredtvis trykte aktstykker
og memoirer. Udefra kom bl. a. F. F. Carlson’s værk om de
pfalziske konger, der dog er meget skitsemæssigt formet, hvad
ydrepolitiken angaar, Wimarson’s bog om Sveriges tyske krig
1675—79, M. Weibull’s afhandlinger om de svensk-franske for
handlinger 1672 og Lundeforhandlingerne 1679, M. Hojer’s og
Fåhræus’ skildringer af svensk ydrepolitik 1676—82, Thyrén’s
»Den forstå våpnade neutraliteten«, Schoolcraft’s »England and
Denmark, 1660—1667«, GefTroy’s »Recueil des instructions,
Danemark« (der er ret mager), »Urkunden und Actenstucke«
(der derimod er overmaade rigt givende) og en række værker
om de nordtyske staters historie, deriblandt Pagés’ »Le grand
électeur et Louis XIV«. Det er naturligvis ogsaa her umuligt at
vurdere de oftest meget sidestærke indledninger, der saa godt
som alle fremtræder som selvstændige afhandlinger, hver for sig
i enkelthederne. Men man bøjer sig i beundring for det enorme
akt- og brevstof, som her er gennemgaaet og gennemarbejdet.
Tager man Laursens værk for sig til samlet bedømmelse, er
det naturligt at stille det spørgsmaal: kan der alene paa grund
lag af det skrives en videnskabeligt tilfredsstillende oversigt over
Danmarks ydrepolitik 1523—1693? Svaret maa blive nej. En
af aarsagerne hertil er, at Laursen, som han selv oplyser i for
talen til 1. bind, saa godt som alene har benyttet arkivmateriale
i det danske Rigsarkiv og »har maattet se bort fra en udnyttelse
af fremmede arkiver, da opgaven derved vilde blive aldeles
uoverkommelig; kun i ganske enkelte tilfælde, hvor der forelaa
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særlig grund dertil, har jeg søgt oplysninger i disse« (I, p. XIV).
Men en skildring af en forhandling mellem repræsentanter for
to eller flere stater, som kun hviler paa den ene parts relationer
og akter, maa altid blive i større eller mindre grad ensidig, og
man vil aldrig have fuld sikkerhed for, at alle enkeltheder er
stillet i deres rette belysning. Rent exempelvis kan anføres, at
skildringen af Corfitz Ulfeldts forhandlinger i Haag og Amster
dam 1647, der resulterede i traktaten af 2. (12.) febr. d. a. om
skibsmaalingen og trælasttolden i Norge, overvejende bygger
paa Ulfeldts egen hovedrelation, »der med hensyn til selve for
handlingernes gang synes fuldt paalidelig« (IV, 533, n. 1).
Ulfeldt fremtræder i denne relation som den overlegne for
handler, der opnaaede de for hans land gunstigst mulige vilkaar. I virkeligheden har Y. Lorents ret, naar han hævder, at
den »endast med försiktighet kan begagnas. Den är mycket
tendentiös, tydligen inriktad på förnekande eller bortförkla
rande af vissa egendomligheter i rikshofmästarens uppträdande,
som väckte undran«. Dette fremgaar, naar den sammenholdes
med den fra hollandsk side udarbejdede redegørelse (»Verbael
vande respective conferentien« etc.), der gengives omtrent ordret
hos Aitzema, og med breve fra den svenske resident Spierinck
til hans regering. Det eneste fuldt paalidelige materiale er imid
lertid, som af Johan Schreiner fremhævet, de referater, som er
bevaret i de hollandske provinsial-stænders resolutioner (sml.
Y. Lorents: Efter Brömsebrofreden, 1916 (aaret før Laursen
publicerede det paagældende bind af traktatværket), 78, n. 1;
Joh. Schreiner: Nederland og Norge 1625—1650, 1933, s. 103,
n. 3). Et andet exempel: Da Hannibal Sehested i i juni—juli
1660 forhandlede i Stockholm om vederlaget for Bornholm,
beskyldtes han af en svensk diplomat i København Sten Bielke
for i sine relationer til den danske regering at fremstille de van
skeligheder, der mødte ham fra den svenske regerings side
m. h. t. fastsættelsen af vederlaget paa de for Danmark mest
favorable vilkaar, som betydeligt større, end de faktisk var.
Laursens skildring hviler helt paa de sehestedske relationer og
giver altsaa ingen hjælp til klaring af det rejste problem. Kun
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den svenske raadsprotokol for 1660 (endnu utrykt) kan yde
denne. Den viser for resten, at Sehesteds relationer er paa alle
væsentlige punkter fuldt korrekte, og at det derfor var med
god grund, at han gav Bielke en kraftig overhaling, da de to
herrer senere mødtes i Malmø. Endnu et exempel: Laursen
indleder sin skildring af de sehestedske forhandlinger i Paris,
som førte til afslutning af alliancetraktaten af 24. juli (3. aug.)
1663, med en kort omtale af den danske regerings overvejelser.
Her fremstilles Sehested som hovedtalsmanden for en tilslut
ning til Vestmagterne «navnlig Frankrig«, og hans ambassade
til Paris skildres som fremgaaet af hans initiativ (V, 486, sml.
390). Hovedstøtten herfor synes at være den kendsgerning, at
Sehested blev ambassadens leder, og abbé Jean Paulmyer’s
efter Sehesteds død 1666 (paa grundlag af den afdøde stats
mands udtalelser til ham) forfattede memoire til den franske
regering, hvor det om Frederik III siges, at han »opiniatra
contre tout son Conseil la proposition, que le dit Sr. Comte de
Sehestett y fit de rechercher l’Alliance de France, depuis conclue en 1663« (Thyra Sehested: Hannibal Sehested II, 474). Nu
fremgaar det imidlertid af et studium af alle herhenhørende
akter i danske, svenske og engelske arkiver, at Sehesteds egent
lige kongstanke var en politisk samvirken mellem Danmark,
Sverige og England, baseret paa disse tre staters merkantile
modsætningsforhold til Nederlandene. Hovedværdien af alli
ancen med Frankrig var at løsne det gamle svensk-franske
venskab og derved gøre den svenske regering mere »mør« for
den nævnte sømagts-triplealliance. Der foreligger endvidere
troværdige vidnesbyrd om, at Sehested i foraaret 1662 ikke
var altfor glad ved at gaa til Paris med fare for at se sin ind
flydelse synke i København. At han overfor Paulmyer, især
efter at Danmark 1666 havde sluttet sig til Frankrig-Holland
og derved havde brudt med England-Sverige, gav sig udseende
af altid at have været »franskvenlig«, er en sag for sig. Endelig
er det en kendsgerning, at det første paaviselige skridt til en
fransk-dansk tilnærmelse efter 1660 kom ude fra, dels i en op
fordring fra dronning Sophia Amalias broder hertug Christian
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Ludvig af Braunschweig-Lüneburg af 12. juni 1661 til Danmark
om at tiltræde Rhinforbundet (Lindbæk: Aktstykker til Stats
kollegiets Historie I, 3, sml. 23), dels i et brev fra den franske
udenrigsminister Lionne til den danske premierminister grev
Christian Rantzau af 9. okt. 1661, hvori han betoner Ludvig
XIV’s ønske om at »lier vne bonne vnion et correspondance«
med den danske konge. Koncepten til dette brev findes i Archives des ail'aires étrangéres (Danemark, Supplément I, f. 115),
den afsendte renskrift i grev Rantzaus privatarkiv i det danske
Rigsarkiv, som Laursen ikke har benyttet. Helt udelukket er
det vel næppe, at Sehested gennem sin ven, den franske gesandt
i Norden Terlon, kan have øvet indflydelse paa Lionne’s brev,
men der er ikke fremdraget noget som helst bevis herfor. Her
kan tilføjes, at den franske regering i sept. s. a. havde udar
bejdet en instrux for Antoine de Courtin, der skulde afgaa til
Østersøstaterne for at føre forhandlinger af handelspolitisk art,
altsaa ogsaa var virksom for en merkantil forbindelse. De givne
data viser, at en fuldt tilfredsstillende skildring af den sehestedske ambassades forhistorie ikke kan gives alene paa grund
lag af selve ambassadeakterne og det direkte herhenhørende
stof i det danske Rigsarkiv.
En anden og lige saa væsentlig aarsag til, at Laursens ind
ledninger ikke kan bruges til enegrundlag for en oversigt som
den nævnte, følger af deres specielle natur og formaal. De til
sigter jo blot at oplyse de afsluttede traktaters direkte forud
sætninger og at skildre de forhandlinger, som — ganske vist
ofte efter syv lange og syv brede, efter at være afbrudte og
atter genoptagne en eller flere gange — førte til den paagæl
dende traktat. Men alle de forhandlinger, som ikke førte til
traktatafslutning, som afbrødes af krig eller af en leven videre,
saa godt eller saa daarligt det gik, paa ældre traktaters basis,
de blot strejfes eller omtales slet ikke. Man kunde her indvende,
at de afgørende punkter i staternes mellemværende — ved siden
af deres krige, som falder uden for traktatværkets ramme,
indtil det tidspunkt, da der begyndte at forhandles om fred,
men naturligvis ikke uden for en almindelig skildring af landenes
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ydrepolitik — jo altid var de mellem dem sluttede traktater
og deres bestemmelser. Dette kan til en vis grad have sin rig
tighed, men derfor bliver det dog lige fuldt af største interesse
at følge staternes forhold udadtil i de perioder, som hengik
mellem traktaterne, belyse, hvorledes statsmændene paa begge
sider bedømte dette forhold, hvilke problemer af diplomatisk
og handelspolitisk art var fremme mellem de respektive re
geringer, hvordan deres undersaatter kom ud af det med hin
anden i handel og vandel, og hvilke udslag folkestemningerne
gav sig paa dette omraade. Kun ved at medtage alt dette faar
man mulighed for at tegne de lange linjer i en stats ydrepolitiske
historie. Det kan med rette siges om Laursens store værk, at
det savner saadanne linjer. Ikke mindst træder dette frem i
det dansk-ydrepolitiske forhold, der, som allerede en gang
fremhævet, var det vigtigste af alle i denne tid, nemlig det til
Sverige. I sammenhæng hermed kan nævnes, at baade de dan
ske og de fremmede statsmænd og deres individuelt udformede
politiske opfattelser og tendenser træder for lidt frem hos
Laursen. Kun ganske kort berøres Hannibal Sehesteds ønske
om en nordisk politisk samvirken, for hvilken hans søstersøn
Jens Juel gjorde sig til redskab som resident i Stockholm, og
som siden optoges af Johan Gyllenstierna. Her er en linje, som
kan følges ned til den af Juel 1693 afsluttede dansk-svenske
traktat om fælles væbnet neutralitet og maaske tilbage til
aarene før Sveriges indtræden i Trediveaarskrigen eller endnu
længere tilbage, til Brømsebrotraktaten af 1541 — saaledes
som Georg Landberg nys har gjort det i en større afhandling.
Ingen skildrer af de nordiske staters ydre politik i 17. aarhundrede kan komme uden om denne linje, selvom det viste sig,
at de vanskeligheder, som traadte i vejen for en »skandinavisme«
af denne art, var for store til, at dens talsmænd kunde over
vinde dem.
Ogsaa for andre stater end Sverige gælder det her frem
hævede træk. Det kan til exempel anføres, at Laursen — bort
set fra de Sehestedske forhandlinger i Paris 1662—63 — næsten
slet ikke berører det energiske arbejde, som den store Colbert
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udfoldede for at faa etableret en af de respektive regeringer
ledet samhandel mellem Frankrig og de nordiske stater. Der
blev af Antoine de Courtin ført langvarige forhandlinger i Kø
benhavn i 1660erne om en overenskomst, hvorved Danmark
skulde forpligte sig til at give fransk salt monopol paa det
dansk-norske marked. Overenskomsten kom af flere grunde
ikke i stand, men kapitlet »Colbert og Danmark« er dog alli
gevel ikke uden betydning i skildringen af vor ydrepolitik.
Det valgte exempel leder til en anden indvending mod
traktatværket, betragtet under den opstillede synsvinkel. Det
er udmærket at faa de om de forskellige danske handelstrak
tater og deres enkeltartikler førte forhandlinger udførligt be
lyst, saaledes som Laursen gør det. Men en samlet skildring
af vor ydrepolitik kan ikke undvære en nærmere redegørelse
for den danske regerings handelspolitik til forskellige tider og
dens sammenhæng med de økonomiske realiteter. Her ligger
et stort arbejde og venter paa fremtidige forskere. Først naar
det er udført, lader ogsaa de andre sider af og motiver i ydrepolitiken sig stille i det rette lys. Mindes bør ogsaa om det nære
samspil mellem ydrepolitiken og finans- og militærpolitiken.
For den, som for Danmarks vedkommende vil udrede dette i
17. aarhundrede, suppleres Laursens værk i øvrigt af et par gode
hjælpemidler, nemlig Carl S. Christiansens værk om den
danske statshusholdning 1660—99 og K. C. Rockstroh’s bog
om den nationale danske hærs historie. Navnlig det førstnævnte
er et monumentalt og overordentligt betydningsfuldt arbejde,
der paa afgørende punkter bidrager til en nøjere forstaaelse af
vore første enevoldskongers ydrepolitik. »Point d’argent, point
de Suisses«, skrev Christoffer Gabel til Sehested i 1662, da
talen var om afslutningen af den dansk-franske alliancetraktat.
Det er et af de meget faa citater, hvormed Laursen har oplivet
sin skildring, og det kunde sættes som devise for hele den subsidiepolitik, hvorved den danske regering i anden halvdel af
17. aarhundrede søgte »to make both ends meet«, og af hvilken
den mest sønderlemmende kritik er givet af Hannibal Sehested.
Alt hvad der her er sagt, maa ikke opfattes som bebrej-

TRAKTATUD GAVER

411

delser mod Laursen. Hans opgave var at forsyne sine traktater
med historiske indledninger paa grundlag af trykt literatur og
det nærmestliggende danske arkivstof, ikke at skrive den danske
ydrepolitiks historie. Men det er nødvendigt at klarlægge vær
kets begrænsning.
Mod indvendingen, at de enkelte statsmænd træder for lidt
frem hos Laursen — hans værk har talrige navne, men egentlig
ingen skikkelser — kan der til forsvar for ham hævdes, at han
tilsigtede at belyse traktaternes og deres enkelte punkters til
komst, ikke at give et politisk portrætgalleri. En traktat frembyder en ret tør læsning, og kommentarer til den bør maaske
naturligt blive i stilen. Det maa dog siges, at baade Pribram
og mange af de franske instruxudgivere har givet ypperlige
politiske personkarakteristiker i deres indledninger. Og man
gør næppe Laursen uret ved at mene, at han i nogen grad sav
nede evnen til at skildre mennesker og personligt farvede syns
punkter, og at han af natur og opdragelse var en temmelig
tør skribent. Ved opdragelse tænkes især paa de tusinder af
aktregester, som han forfattede før og samtidig med, at han
udgav traktatværkets ældre bind. Hans stil bærer ogsaa i dette
hans hovedværk spor af regestforfatteren. Instruxer og ordrer,
relationer og breve, traktatudkast og betænkninger refereres
koncist og nøje, men med forsvindende lidt personligt stilpræg.
For den, der kendte Laursen fra den mundtlige side — paa to
eller tremandshaand, thi hvor flere var sammen, sad han efter
min erfaring i regelen og tænkte sit — staar det dog, som om
han, den vel tørre, men kvikke jyde, gav mindre af sig selv i
sine traktatindledninger, end han havde kunnet, hvis han havde
tilladt sig at slappe tøjlerne lidt og glemme de mange aars
arkivslids aandelige spegningsproces. Man mindes samtaler med
ham, under hvilke han — ofte i sin yndlingsstilling med det
ene ben kastet over stolens armlæn — diskuterede længe og
hyppigt livfuldt om mangehaande emner. Hans holdning over
for livets og historiens foreteelser, var nøgtern, ofte skeptisk,
men ikke uden syrn- og antipatier. Af aandspræg var han vest
europæer, med stærke engelske og franske prædilektioner. Af
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og til kunde der falde en bemærkning om en af de personer
eller situationer, han beskæftigede sig med i traktatværket,
som man kunde have ønsket optaget i dette — maaske dog en
smule affilet. Det vilde have vundet i liv og læselighed derved.
Lad det blive tilgivet, at Laursen var personligt tilbage
holdende i sit værk. Lidt vanskeligere er det at se igennem
fingre med, at han jævnthen — og især i de senere bind —
kan falde svært langtrukken. Den gamle regestskriver havde
som en følelse af, at man maatte have alle faser i en forhandling
med, dristede sig i for ringe grad til at springe mindre væsent
lige punkter over, til at samle en række detailler i enkelte brede
penselstrøg. Navnlig skildringen af de Gottorp vedrørende for
handlinger lider ikke sjældent af de heraf flydende, lidt søvn
dyssende skavanker. Og der maa hertil føjes, at det ikke altid
er de for Danmarks Rige mest betydningsfulde forhandlinger,
som har faaet det største sidetal. Altonaforliget 1689 var vel
ikke uvigtigt, og Laursen giver en paa væsentlige punkter ud
tømmende redegørelse for dets forhistorie, men denne indled
nings (værkets længste) 114 sider er for meget i forhold til
længden paa en række andre indledninger. Det samme gælder —
foruden de gottorpske — mange af indledningerne til fyrstelige
ægteskabstraktater. Vistnok var det saadan, at Laursen, navn
lig da alderen meldte sig, anstrængte sig til det yderste for at
føre værket fremad saa hurtigt som muligt, og derfor tog sig
for lidt tid til at trække sammen og skære bort. — Et rent
typografisk forhold bidrager til at besværliggøre læsningen af
de lange indledninger, nemlig det, at alle indledninger er trykt
med kursiv. Det kan maaske nok se pynteligt ud og være over
kommeligt, hvor indledningerne indskrænker sig til faa sider.
Men at læse længere fremstillinger i kursiv er ikke rart.
Til slut igen et par tal. Som tidligere nævnt rummer Laursens traktatværk ca. 6200 sider i kvart, hvoraf ca. 2800 har
en fremstillende karakter. De af ham forfattede 14 regestbind
af «Kancelliets Brevbøger« tæller tilsammen 12 569 sider, hans
bind »Kronens Skøder« 700 sider. Det bliver i alt ikke langt fra
20 000 sider, og saa er der endda set bort fra Laursens artikler
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og mindre aktpublikationer. Det kunde have sin interesse at
vide, hvilken anden dansk historiker siden Suhms dage der
stikker den rekord.
Blandt udenlandske historikere er Laursen (et navn, der
lader sig udtale saa fixt baade paa fransk og engelsk) allerede
nu den danske historiker, der citeres oftest, og saaledes vil det
efter al sandsynlighed vedblive at være langt frem i tiden.
Hans navn skinner paa en mælkevej, der tæller navne som
Leibniz, Rymer, Dumont, Mårtens blandt sine store stjærner.
I dansk historieforskning har han paa en række punkter været
en banebryder indenfor det felt af faget, der stræber at oplyse
vort politiske forhold til de fremmede lande, at tegne landet
som et led i det europæiske statssystem gennem skiftende tider.
Det værk, han skabte med en saa exempelløs flid og omhu, vil
i aarene, der kommer, være et uundværligt hjælpemiddel for
de danske historikere, hvem ogsaa denne side af vor udvikling
ligger paa sinde. Den lille sirlige herre med den skarpe og rappe
hjærne og det ganske usnobbede sind, hvem vistnok alle, der
lærte ham at kende, mindes med varme, er ikke længere. Men
hvad s ta ar der ikke efter ham?
Med et par andre jyder, folkemindeforskerne H. F. Feilberg og Evald Tang Kristensen, havde han, trods alle uligheder,
det til fælles, som Jeppe Aakjær i sit digt til den første har
kaldt »den skjønne lyst aa sammel nieg i trawer«. Og det falder
heller ikke urimeligt at tillæmpe Aakjærs digt til den sidst
nævnte paa Laurs Rasmus Laursen:

»De saa’
hwor all
men det
der vild’

jo, do gik ledt nær mud æ bund’,
slags lig’ hænger ve’;
maatt’ da vær’ nø’ vringelworn’ hund’,
gi’ dæ stræger for de’.

Do sammelt i dyngi, kjanner og stror,
hwer fatte, øwersit mind’.
A sejer for mæ: Det war hwell’, Irwa’ do gjord’;
og Danmark ska’ sej’ dæ’æ sin’.«

Oversigter.
Nyere Habsburger-Biografier.

I 68 Aar stod Kejser Franz Josef (1848—1916) i Spidsen for
Habsburgerriget: født i Julirevolutionens Aar, besteget Tronen
kort efter Februar-Marts-R evolutionerne og to Aar før sin Død
underskrevet det Dokument, der førte til Verdenskrigen. Hvilket
Spand af Aar! Hvor mange dynastiske, statsretslige, økonomiske,
materielle og sociale Forandringer har Verden ikke set i dette
Tidsrum. Hans Rige var et af de ejendommeligste, man kan
tænke sig. Dets Karakteristika var: Donaustat, Overgangs
land mellem Vesten og Østen, en udpræget Kontinentalstat,
et økonomisk Autarki. Dette sidste tillige med den aarhundredgamle dynastiske Tradition og den fælles Hær var Rigets tre
stærkeste sammenholdende og bevarende Kræfter. Med Hen
syn til Folkebestanddelene udgjorde det et mærkeligt Konglo
merat, der fra Midten af det 19. Aarhundrede blev Monarkiets
største Svaghed. Netop i 1848, da Franz Josef besteg Tronen,
mærkedes for første Gang for Alvor Virkningerne af Tidens
nye bærende Ideer: den nationale og den demokratiske. Gen
nem 68 Aar kæmpede Kejseren mod disse Ideer, der øvede en
afgørende Indflydelse paa Rigets udenrigske og indenrigske For
hold; Resultatet blev, at han atter og atter maatte indgaa
Kompromis med dem. Til Trods herfor forblev han lige til sin
Død den afgørende Vilje i alle vigtigere Spørgsmaal vedrørende
sit Rige og derved bestemmende for Østrig-Ungarns, Mellemeuropas og hele Europas Historie, ja endog for Verdenshistorien.
Ikke underligt, at Historikerne, især Østrigs, siden Verdens
krigen har kastet sig over Studiet af Kejseren som Menneske
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og som Regent, og det saa meget mere som de dybtindgribende
Omvæltninger lige efter Krigen ikke blot medførte Frigivelsen
af et overvældende Kildemateriale1, men ogsaa i Løbet af faa
Aar fjernede Franz Josef og hans Virken i en saadan Afstand
fra Nutiden, at han kunde blive Genstand for en videnskabelig
Behandling. En Række biografiske og biografisklignende Værker
og Afhandlinger baade om Franz Josef og om Tronfølgerne i
hans Regeringstid har derfor siden Verdenskrigen set Dagens Lys.

Kun de vigtigste Franz Josef-Biografier kan nævnes:
Heinrich Friedjung: Kaiser Franz Josef, Eine Charak
teristik (»Deutsche Rundschau«, Aprilheft 19192), Oswald Red
lich: Kaiser Franz Josef (»Neue Österreichische Biographie«,
1923), Eugene Bagger: Franz Joseph. Eine PersönlichkeitsStudie (1927), Karl Tschuppik: Franz Joseph I. Der Unter
gang eines Reiches (1928), Joseph Redlich: Kaiser Franz Jo
seph von Österreich. Eine Biographie (1929), Eduard v. Steinitz: Erinnerungen an Franz Joseph I, Kaiser von Österreich
und Apostolischer König von Ungarn (1931). De nævnte Værker
og Afhandlinger er af vidt forskellig Karakter. Kun Baggers,
Tschuppiks og Joseph Redlichs Bøger er egentlige Biografier.
De andre Fremstillinger giver dog ogsaa, hver paa sin Maade,
værdifulde Bidrag til Forstaaelsen af Franz Josef som Men
neske og som Regent.
H. Friedjungs biografiske Studie er af ringe Omfang
(20 S.), men dog af en sjælden Fylde, helt igennem klar og ob
jektiv. Hans indgaaende Kendskab til Dobbeltmonarkiets Hi
storie, hans skarpe psykologiske Evner og udstrakte Forbin
delser med højtstaaende Mænd, som ofte i aarevis havde be
fundet sig i Kejserens Omgivelser, og paa hvis Meddelelser
Fremstillingen i høj Grad bygger, giver Afhandlingen en særlig
1 Der blev uhindret Adgang til alle Aktstykker i Haus-, Hof- und
Staatsarchiv i Wien, for saa vidt de angaar Tiden indtil 1894.
2 Optrykt 1919 i en noget udvidet Form i Forfatterens »Historische
Aufsätze«.
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Værdi. Kun er det beklageligt, at man maa savne enhver Op
lysning om disse Kilder. I Hovedsagen beskæftiger Friedjung
sig udelukkende med Franz Josefs Herskerpersonlighed, ikke
med hans Stilling til Ideer og Problemer eller med hans Politik.
Oswald Redlichs kyndige Afhandling har mere Form af
en større Leksikonartikel, men bærer helt igennem Præg af
Forfatterens personlige Opfattelse. Redlich ser i Kejserens Per
son Rigets »Schutzwall«, men i hans Regering Aarsagen til
Sammenbrudet.
Steinitz’ Værk — et Mindeskrift, udgivet i Anledning af
Hundredaarsdagen for Franz Josefs Fødsel — er en Samling
af forskellige Forfatteres Afhandlinger om Kejseren. Som Hel
hed danner de en Art Biografi, hvis Forfattere er kendte Statsmænd, Diplomater, Militærpersoner og Hofembedsmænd fra
Franz Josefs nærmeste Omgivelser, der ofte giver nye værdi
fulde Meddelelser om Kejserens senere Regeringsaar. Alle Af
handlingerne bidrager til at kaste et forsonende Skær over
Franz Josefs Personlighed og Politik.
Baggers Bog er den første egentlige Franz Josef-Biografi
af større Omfang. Dens Formaal er gennem en Skildring af
Kejserens Karakter og Liv at belyse det uundgaaelige: det
gamle Habsburgerriges Sammenbrud. Hertil benytter Bagger
hovedsagelig det forhaandenværende trykte Materiale, dog ikke
Joseph Redlichs, Wilh. Schüsslers, P. Molischs, Conrad v. Hötzendorfs, Wilh. Fraknöis og Fr. Wiesers Bøger. Han anfører
selv fire Værker, der særlig har været ham til Nytte ved Udar
bejdelsen af den historiske Baggrund: H. Friedjungs »Österreich
von 1848 bis 1860« og »Der Kampf um die Vorherrschaft in
Deutschland«, Viktor Bibis »Der Zerfall Österreichs« og Egon
Cortis »Maximilian und Charlotte von Mexiko«. Den overvejende
Anvendelse af disse Værker er en Svaghed ved Bogen. Blot en
Sammenligning med Bibis Værk lægger for Dagen, at de fleste
Fejl og Mangler, som H. Ritter v. Srbik opregner i sin Anmel
delse1, maa føres tilbage hertil. En væsentlig Anke mod Bogen er
den, at henimod fem Sjettedele af den omfatter Tiden indtil 1867.
1 Deutsche Literaturzeitung 1928, Sp. 2278 ff.
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Bagger besidder en skarp psykologisk Iagttagelsesevne samt
megen Evne til at gengive sine psykologiske Iagttagelser. I Over
ensstemmelse med moderne Psykologi og Psykiatri lægger han
Hovedvægten paa Barndommen og det snævrere Milieu, gaar ud
fra, at et Menneskes Karakter udvikles i sine Hovedtræk før dets
7. Aar, og søger derfor først og fremmest at udrede Franz Josefs vigtigste Karaktertræk i Barndoms- og Ungdomstiden, paa
vise deres Oprindelse og skildre deres afgørende Betydning for
hans senere Liv. Ved Siden deraf har han i sine levende Por
trætskildringer af Moderen Sophie, Broderen Maximilian, Hu
struen Elisabeth, Sønnen Rudolf og Ærkehertug Franz Ferdi
nand i flere Retninger ydet noget betydeligt. En heldig Idé at
lade disse Portrætter danne Relief for Skildringen af Mennesket
Franz Josef. Afgjort uheldig er til Gengæld Baggers tydeligt
tilkendegivne Sympati og Antipati, ligeledes hans mange iro
niske og spydige Bemærkninger; han virker æggende og ud
fordrer ofte til Modsigelse. Han har Sans for Form og Stil; ved
sine store stilistiske Evner giver han Fremstillingen dramatisk
Spænding, men samtidig en romanagtig Karakter.
Journalisten Tschuppiks omfangs- og indholdsrige Værk
er videnskabelig set langt værdifuldere. I Modsætning til Bagger
interesserer Tschuppik sig meget mindre for det psykologiske
end for Tidens mangfoldigt virkende Kræfter, som han analy
serer og vurderer. Hvorfor gik Østrig til Grunde? er det store
Spørgsmaal, som fra først til sidst behersker ham. Derved og
ved de mange periferiske Detailler er Bogens biografiske Ramme
paa flere Punkter blevet sprængt. Tschuppiks Skildring af Franz
Josef er præget af en dyb menneskelig Forstaaelse, ligesom
Fremstillingen af Østrigs indre Udvikling vidner om en ud
strakt Fortrolighed og en selvstændig Opfattelse af Begiven
heder og Problemer; derimod savner Forfatteren et indgaaende
Kendskab til internationale Forhold.
Af alle Franz Josef-Biografierne er Joseph Redlichs langt
den bedst videnskabeligt underbyggede — vel ikke et Mester
værk, men en fremragende Præstation, der er blevet mod
taget med Anerkendelse overalt i den historisk-videnskabe-
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lige Verden. Bogen er skrevet med den intellektuelle Kraft og
Myndighed, som kun kan udfoldes af den Historiker, der er
fuldt fortrolig med sit Stof, og som foruden værdifulde analy
tiske Evner tillige besidder en frugtbringende syntetisk Sans,
der sætter ham i Stand til at indordne alt under et bestemt
Synspunkt. Den er gennemtrængt af en dyb historisk og psyko
logisk Forstaaelse og af Viljen til at fælde en selvstændig, men
retfærdig Dom, ligesom den er skrevet i et klart og roligt Sprog,
der afspejler Forfatterens varme Interesse for sit Emne. Redlichs Hensigt er at give et Tilbageblik paa sit Hjemlands —
des grossen alten Österreich — nyere Historie, »wie sie in dem
Leben und Wirken Kaiser Franz Josephs verkörpert erscheint«;
dog er det ikke udtalte Hovedformaal tydeligt det samme som
Tschuppiks: at erkende og skildre Aarsagerne til Dobbeltmo
narkiets Sammenbrud. Som Historiker, som mangeaarigt frem
trædende Rigsraadsmedlem og Kejser Karls Finansminister har
han særlige Forudsætninger herfor. Allerede hans store grund
læggende, men ufuldendte Værk: »Das österreichische Staats- und
Reichsproblem« havde dette Formaal. Det er vel i Erkendelsen
af, hvor uadskilleligt det østrigske Problem, ja Dobbeltmonarkiets
Historie, i Aarene fra 1848 til 1916 er knyttet til Franz Josefs
Person, at han i Stedet er gaaet over til Personlighedsskildrin
gen. Tiden 1867—1916 udgør kun en Trediedel af hele Bogen,
og dog er dette Afsnit langt det interessanteste og værdifuldeste,
dels fordi Redlich ikke har behandlet det i sit ovennævnte Værk,
dels fordi det ikke tidligere er blevet saa kyndigt skildret.

Kejser Franz Josef er en ejendommelig Herskerskikkelse
og meget vanskelig at give en tro Karakteristik af. Vanske
lighederne bunder — som Friedjung saa stærkt betoner — i
hans fuldkomne Tilbageholdenhed og upersonlige Væsen. Trods
alt giver de omtalte biografiske Skildringer dog i flere Hense
ender et ret tydeligt og ensartet Billede af Kejseren som Men
neske og som Hersker.
I sin ydre Fremtræden var Franz Josef høj, slank, spænd
stig og over for sine Omgivelser høflig mod alle, men utilgæn-
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gelig, kølig og faamælt, tillige stolt, frygtløs og værdig — altid
virkede han som Kejseren og Kongen. Fra Naturens Haand
var han udrustet med en skarp Forstand, en hurtig Opfattelses
evne og en beundringsværdig Hukommelse. Denne sidste Egen
skab fremhæves stærkt af alle Biograferne. Lige saa enige er
de om, at hans aandelige Selvstændighed ikke stod over Gennem
snitsmenneskets, og at han kun besad en yderst ringe Fantasi,
hvilket hindrede ham i en dybere Erkendelse af et Problem og
dets Følger og af Sammenhængen mellem de indre- og ydre
politiske Forhold. Ganske naturligt medførte dette hos ham en
afvisende Holdning over for indviklede Sager og en Overvurde
ring af Traditionens og det pligtmæssige Arbejdes Værdi. Af
denne Mangel paa Fantasi i Forbindelse med hans Væsens
dybtgaaende Mistro og hans ringe Forstaaelse af Personlig
hedens Betydning udsprang de mange »ex abrupto« trufne Af
gørelser og »sein Sprung ins Dunkle« samt hans uheldige Op
fattelse af Mennesker — Medarbejdere — som »fungible Ge
schöpfe«. Hans Mangel paa indre Varme hindrede ham i at slutte
sig til nogen og saaledes skaffe sig Venner og intime Raadgivere.
Han var Rationalist, uden Tilbøjelighed til Mystik eller Sans
for Teorier; han følte ingen Sinde Trang til at opføre Tanke
bygninger, der kunde forveksles med Virkeligheden, og dog
lærte han aldrig denne at kende i større Udstrækning. Dette var
en Følge af hans tilbageholdne og utilgængelige Natur, af hans
Opdragelse og af hans ringe Interesse for Tiden, dens Ideer og
virkende Kræfter. Uden at besidde nogen dybere religiøs Følelse
var han en god Katolik, men langtfra klerikal; altid lod han
Statens Interesser gaa forud for den katolske Kirkes.
Gennem streng Opdragelse udvikledes nogle af de mest
fremtrædende og mest betydningsfulde Grundtræk ved Franz
Josefs Karakter: Selvbeherskelse, uhyre Flid, dyb Pligtfølelse,
ubøjelig Vilje og en udpræget Sans for Orden, der krævede den
mest gennemførte Regelmæssighed i alle Livets Former. Han
blev den fuldendte Bureaukrat, dog behersket af Trang til
hurtig Afgørelse af Statssager. I Tidens Løb erhvervede han
en overordentlig Regeringsteknik, men aldrig noget dybt Ind-
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blik i Forvaltningen, ligesom han manglede Forudsætninger
for at gennemføre en forbedret Organisation af Statsmaskine
riet. Fra Barndommen stammer et andet vigtigt Grundtræk
ved hans Karakter: Kærligheden til og Interessen for Soldater
væsenet; han blev Soldaterkejseren, men dog mest Militær
bureaukraten. Dette medførte den skadelige Udvikling af Gene
ralstabens Bureaukratisering.
Trods denne Ensartethed i Biografernes Skildringer af Franz
Josefs Personlighed, rummer disse dog samtidig betydelige
Nuancer og Modsætninger i Opfattelsen. Iflg. Bagger var Kej
seren »der vollendetste Bürokrat, der je gelebt hat und war
nie etwas anderes« og »ein kühler, herzloser Pedant«; han havde
»ein gut eingepauktes Gedächtnis«, »ein Herz wie Stahl, aber
weniger biegsam als dieser«; hans Mod og Pligtfølelse stod i
Egoismens Tjeneste. Medens Friedjung tillægger Franz Josef
absolut Sandhedskærlighed og Paalidelighed, søger Bagger fra
først til sidst at vise, at Upaalidelighed var hans mest frem
trædende Karaktertræk, som bundede dybt i hans udpræget
egoistiske Natur. J. Redlich og Tschuppik slutter sig nærmest
til Friedjung i deres Skildring. Biograferne fremhæver alle, at
Kærnen i Franz Josefs Væsen var Vankelmod, der gav sig Ud
slag i en overvejende Tilbøjelighed til Halvhed i Regerings
handlingerne; men dermed hører Enigheden op. Bagger under
streger, at Spiren til denne Egenskab maa søges i hans Opdra
gelse, idet nogle af hans mange Opdragere paavirkede ham i
ultramontan Retning og gav ham Forkærlighed for et reaktio
nært og despotisk Statsstyre under Ledelse af Jesuitter og
Kirke, medens andre lærte ham det josefinske System, efter
hvilket Staten var den mægtigste og Kirken kun et af den verds
lige Magts Vaaben. Denne forskellige Paavirkning, der fremmede
to modsatte Retninger i Franz Josefs Sind, fik skæbnesvanger
Betydning, efter at Kübeck havde saaet Tvivlen i hans tvedelte
Sjæl. Derimod fastslaar Redlich, Friedjung og Tschuppik, at den
egentlige Aarsag til hans Vankelmod var den, at han ikke besad
den nødvendige aandelige Kraft til at erkende de politiske Pro
blemer som et organisk Hele, f. Eks. den indre og ydre Politik.

OVERSIGTER

421

Ogsaa i Biografernes Skildring af Franz Josefs Hersker
ideer findes der paa flere Punkter en væsentlig Overensstem
melse. De fremhæver alle som noget afgørende — J. Redlich
tillige som noget ganske enestaaende — for Kejserens Person
lighed og Politik, at han hele sin lange og tilsyneladende saa
omskiftelige Regering fastholdt og lod sig lede af de samme
to Herskertanker. Den første gik ud paa, at hans Hersker
magt var tildelt ham af »Forsynet« og derfor kun havde Skranker
i hans egen kristne Samvittighed; Begrundelsen for og Begræns
ningen af sin Magt søgte han saaledes i den samme Forestilling
som saa mange andre Fyrster i det 18. og 19. Aarhundrede.
J. Redlich hævder og understreger som beundringsværdigt, at
han trods de mest forskelligartede Forfatningsformer — fra
Nyabsolutismens til den almindelige Valgrets Dage — lige til
1914 var den afgørende Vilje i alle vigtige Spørgsmaal. Han
blev, som han selv sagde, »der letzte europäische Monarch der
alten Schule«. Bestemmende for Franz Josefs Regeringsbeslut 
ninger blev dernæst hans anden Herskertanke: Maalet for Ud
øvelsen af Herskermagten var Bevarelsen af det habsburgske
Dynastis ældgamle Magtstilling. Det holdt haardt. Hele sin
Regeringstid stod han med sine Herskertanker i den skarpeste
Modsætning til Tidens nationale og politiske Ideer. Hans Middel
til at overvinde dette Modsætningsforhold blev atter og atter
Kompromisset.
Bagger stræber i sin Bog at vise, at Franz Josefs bestandige
Nederlag saavel i Indenrigspolitik som i Udenrigspolitik næsten
udelukkende er at søge hos ham selv. De Fejl, han begik, havde
ikke saa meget deres Udspring i hans mangelfulde Dømme
kraft som i hans Karakter. Hans Væsens Kærne var Tvivl og
Vankelmod; »er erkannte nicht, dass die Wahl einer Sache die
Ablehnung einer anderen in sich schliesst«. Ogsaa for ham gjaldt
det: »Charakter ist Schicksal«. En stor Mangel hos Bagger er
hans ringe Forstaaelse af de uhyre nationale, politiske og øko
nomiske Modsætninger inden for Habsburgmonarkiet. En Frem
hævelse af disse — ofte vel uløselige — Vanskeligheder, som
Gennemsnitsmennesket Franz Josef blev stillet overfor, vilde
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have givet ikke blot et lysere, men ogsaa retfærdigere Billede
af ham og hans Politik.
Af en helt anden Art er Joseph Redlich s Bedømmelse af
Herskeren Franz Josef og dennes Politik — en Aandsydelse af
Rang, helt igennem saglig og forstaaende. Redlich fremhæver,
at Kejseren hverken som Mand eller som Regent var nogen
menneskelig Storhed, og at udelukkende den omfattende og af
gørende Indflydelse, som hans gennem 68 Aar udøvede Her
skervilje har haft inden og uden for sit egentlige Magtomraade,
har gjort ham til en blivende historisk Personlighed, men at
han dog — her i skarp Modsætning til Bagger — i visse Hen
seender var en betydelig Herskerbegavelse. Det blev Franz
Josefs Skæbne, at han med sine Herskerideer kom til at staa
i skarp Opposition til næsten alle nye store Bevægelser. For at
komme frem maatte han gaa fra Kompromis til Kompromis.
Disse beroede ikke paa et egoistisk Træk i hans Karakter, saaledes som Bagger mener, men paa hans Erkendelse af, at det
var hans dynastiske Pligt at opretholde sit fra Forfædrene ar
vede Rige og sin kejserlige Magt. Det lykkedes Franz Josef at
holde sit uensartede Rige sammen; men en Løsning af det
østrigske Problem fandt han aldrig.
Redlich ser en Løsning i en paa Grundlag af det historisk
givne gennemført »Umbildung des zentralistischen Einheits
staates in eine Union nationaler Demokratien«, d. v. s. et monarkisk-demokratisk Forbund af ligeberettigede Folk. Ud fra
dette føderalistisk-demokratiske Synspunkt bedømmer Redlich
Kejserens Politik.
Ganske naturligt behandler Redlich derfor Schwarzenbergs
Æra (1848—52) med skarp Kritik og ringe Sympati, fordi den
betød Franz Josefs Uddannelse »zum strengen, allmächtigen
österreichischen Kaiser« med en udpræget soldatermæssig Op
fattelse af de civile Regeringsgrene. Kommet paa Tronen ved
Hærens Hjælp følte han sig først og fremmest som øverste
Krigsherre og ansaa Hæren for sin bedste Støtte ogsaa i Frem
tiden; det blev hans nærmeste Raadgiveres, især Schwarzen
bergs, skæbnesvangre Forsømmelse, at de lod ham blive i denne
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Grundanskuelse og ikke efterhaanden bragte den i Overens
stemmelse med den nye Tids Opfattelse af Monarkiets og Statens
Væsen. I disse Aar indpodede Kübeck i ham Selvherskertanken
og sit Program: en Enhedsstat, styret absolutistisk-centralistisk
af Kejseren personligt i Forbindelse med Ministre, kun ansvar
lige overfor ham. Disse Ideers praktiske Udførelse lærte Kej
seren derimod af Bach. Med Rette hævder Redlich, at det
»Bachske System« ikke alene var uhistorisk og en Revolution
fra oven, men ogsaa blev afgørende for Franz Josef, der ved
»die gewaltige Überspannung des monarchischen Gedankens« i
Aartier kom i den mest skærende Modsætning til Tidens natio
nale og politiske Ideer.
Med lige saa skarp Kritik skildrer Redlich »Neoabsolutismens« — Ministerialabsolutismens — Tid. Franz Josefs Be
slutning ved Schwarzenbergs Død at ville være sin egen Mini
sterpræsident og Udenrigsminister var den første af alle de
mange »ex abrupto« trufne Afgørelser, som kendetegner hans
Regering — maaske den mest skæbnesvangre af dem alle.
I Ministrene saa Kejseren kun »fungible Geschöpfe«. Denne
Opfattelse, undskylder Redlich, deles af de fleste Gennemsnits
mennesker og især af herskende »Folk« og Autokrater. I Franz
Josefs Tilbøjelighed til at undgaa betydelige Personligheder
finder han »den Schlüssel zum Verständnis so vieler und schwerer
Misserfolge seiner Politik«. De Raadgivere, der bevarede hans
Yndest længst, var Mænd, som bedst forstod at skaane ham
for Ubehageligheder. Til syvende og sidst, betoner Redlich, blev
Franz Josef virkelig Selvhersker, fordi han aandeligt og sjæ
leligt stod helt uden for Tiden og intet vidste om dens Ideer;
han følte det aldrig nødvendigt at lære den nye Tid, som var
ham inderligt imod, at kende, hverken ved Omgang med dens
Repræsentanter eller ved at læse dens politiske Skrifter. Alle
rede i Neoabsolutismens Tid viste de blivende Grundtræk sig
i hans Herskerkarakter, Anskuelser og Regeringsteknik; hans
fuldkomne »Entpersönlichung« skete dog først efter Brudet med
Hustruen. Franz Josefs enestaaende Stilling i Europas Historie
i anden Halvdel af det 19. Aarhundrede beroede — hævder

424

OVERSIGTER

Redlich — paa, at han overførte sin militære Almagt til hele
Statslivet.
I Oktoberdiplomet af 1860 og især i Februarpatentet af
1861 — de synlige Udtryk for det Franz Josef som Følge af
Nederlaget i Krigen 1859 og Finansnøden paatvungne System
stifte — ser Redlich kun »eine scheinkonstitutionelle Reichsverfassung«. Dog tillægger han den Schmerlingske Æra stor
Betydning som en Art »konstitutioneller Gehschule« ikke blot
for Kejseren, som af Centralparlamentets Arbejde fik et mange
sidigt og frugtbringende Kendskab til politiske Forhold, medens
han tidligere kun havde beskæftiget sig med »Verwaltung«, men
ogsaa for de østrigske Folk, især disses Middelklasse.
Franz Josefs Stilling til det tyske Forbund og Preussen i
Aarene 1862—66 betegner Redlich som en lang Række Fejl:
Forsømmelser, Overvurdering af egen Kraft, Ukendskab til de
virkelige Forhold. Allerede ved sin Krigspolitik i 1859 og sit
Selvherskerdømmes Aand og Metode havde han bragt den
Sympati, som de borgerlige Klasser i Sydtyskland nærede for
Østrig, til at svinde. I Kampen for sine Præsidialrettigheder i
1863 havde han derfor ingen Betingelser for at samle et enigt
Tyskland; hertil behøvedes en Fører, der vilde gøre Borger
skabets livskraftige liberale Ideer til sine. Redlich betragter
det ogsaa som Kejserens uoprettelige Fejl, at han gik med til
Alliancen med Preussen mod Danmark, da han i Forvejen
kendte Bismarcks Personlighed og politiske Formaal: Krig og
det tyske Forbunds Opløsning. Lige før og under Krigen 1866
optraadte Franz Josef atter som Selvhersker paa det udenrigs
politiske Omraade og atter uden at være Stillingen voksen:
urokkelig i sin dynastiske Pligtfølelse bedømte han de virkelige
Magtforhold forkert; hans Indrømmelser kom bestandig for
sent, saaledes baade til Bismarck og til Magyarerne.
For Tilblivelsen af den saakaldte »Ausgleich« af 1867 til
lægger Redlich de ofte dybt uenige magyariske Politikeres ejen
dommelige Sammenhold og Tilpasningsevne i Forholdet til
Kejseren større Betydning end Nederlaget i Krigen 1866, idet
dens Hovedpunkter var fastslaaet før Krigen.
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I sin Skildring af Dualismen, saavel dens statsretslige som
dens praktiske Udformning, — Bogens interessanteste og mest
værdifulde Afsnit — henfalder Redlich til en vis Abstraktion,
ligesom han — muligvis med Rette — tillægger den ellers
saa nøgterne Franz Josef en god Portion Mystik.
1867 — hævder Redlich — er det store Vendepunkt i Kej
serens Liv. Fra da af fik baade dette og hans Regering »eine
gebundene Marschroute«; alle Kejserens senere Handlinger blev
bestemt ud fra den ungarske Konges Synspunkter. Men dette
— og det er efter Redlichs Mening det afgørende — beroede
ikke paa nogen ydre Tvang, snarere paa Franz Josefs reli
giøse Opfattelse af den ungarske Kroningsed. Ved denne følte
han sig forpligtet til Opretholdelsen af det ny ungarske Grund
lag for hele sit Rige med den magyariske Stormagtstanke som
bærende Princip. Denne Kejserens Grundanskuelse fik en dybtindgribende Betydning for Dualismens praktiske Anvendelse,
idet denne helt igennem blev afhængig af hans Personlighed og
Vilje. Dualismen blev »das eigentliche schöpferische Lebenswerk
Franz Josephs«.
Med Styrke fremhæver Redlich den store Betydning, som de
første Aars dualistiske Rigsregering fik for Kejseren som dennes
»konstitutionelle Hochschule«, vel at mærke i magyarisk Egen
art. Skridtvis og empirisk udformede han sig en ny Statslære.
Dog dannede den gamle — Schwarzenbergs og Kübecks — en
Slags politisk Reserve. Det ejendommeligste i Franz Josefs Ud
vikling som Kejser og Konge siden 1867 var, at han bestandig
forstod at holde Systemerne adskilt og anvende dem praktisk.
Det er et Bevis paa Franz Josefs overordentlige Herskerbegavelse,
at det komplicerede tredobbelte Regeringsapparat efter 1867
trods megen Gnidningsmodstand lige til hans Død fungerede
nogenlunde glat og aldrig blev bragt til virkelig Standsning,
og at det i væsentlig Grad lykkedes Kejseren at bevare sin
Stilling som Bærer og Leder i gammeldags Forstand paa Stats
livets to vigtigste Omraader: Udenrigspolitikkens og Hær
væsenets.
Tidsrummet 1867 til omkring 1893 — der i Ungarn sluttede
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med Koloman Tiszas Tilbagetræden og i Østrig med Taaffes
Fald — er efter Redlichs Mening »die fruchtbarste und fast in
jeder Hinsicht erfolgreichste Lebensperiode Franz Josefs«. Med
hele sin fysiske, aandelige og sjælelige Kraft stræbte han i dette
Tidsrum at opretholde sin dynastiske Arv og at genvinde sin
fulde Handlekraft i Udenrigspolitik. Med Tilsidesættelse af sin
Overbevisning og Samvittighed antog og anvendte han uden
større Vanskeligheder den ham utiltalende moderne Liberalisme.
Med Hensyn til Ungarn erkendte Franz Josef snart, at
dettes parlamentariske Regime ikke alene var det eneste mu
lige, men ogsaa gav ham tilstrækkeligt Spillerum til at gennem
føre sine vitale Ønsker, ja, at Ungarns Ministerpræsident ofte
trængte til den konstitutionelle Konges Hjælp. Han blev inden
længe en Mester i Anvendelsen af den parlamentariske Praksis
i Ungarn, hvor han havde at gøre med politisk højtbegavede,
ansvarsbevidste Mænd og en politisk veldisciplineret magyarisk
Enhed.
Kyndigt, men sammentrængt viser Redlich, at Franz Josef
havde en helt anden Stilling som konstitutionel Monark i Østrig.
Her skærpede den dualistiske Forfatnings Indførelse Modsæt
ningen mellem de to Grundanskuelser: den centralistiske og
den føderalistiske. I Modsætning til de magyariske Politikere
evnede de tyske ikke at se bort fra Meningsuoverensstemmelser
og danne en Enhedsfront; derfor medførte de nationale Kampe
i Decenniet efter 1867, at »die politische Vormachtstellung des
Deutschtums in Österreich für immer zerstört wurde«. Størst
Skyld tillægger Redlich det liberale tyske Forfatningsparti,
hvis Førere ikke besad tilstrækkeligt politisk Blik eller Ret
færdighedsfølelse over for de ikke-tyske Folk, idet de for at
sikre sig det herskende tyske Bureaukratis Støtte opretholdt
den bureaukratiske Centralisme i Stedet for at yde vidtgaaende
nationalt Autonomi til de forskellige Folk; desuden blev de na
tionale og kirkepolitiske Modsætninger afgørende for Partiet.
Franz Josefs og Wiener-Regeringens Tilbagevenden efter
1871 til Østrigs gamle Orientpolitik som Monarkiets Livsop
gave betegner Redlich som det skæbnesvangre Vendepunkt i
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Østrig-Ungarns Udenrigspolitik. Denne blev derved kædet
sammen med den europæiske Storpolitik og Hovedaarsagen til
Krisen i 1914, Verdenskrigen og Rigets Opløsning. Overordent
lig interessant er Redlichs Paavisning af, at skønt Forbundet
med det tyske Rige (1879), den urokkelige Grundsten i Kej
serens Udenrigspolitik, kun sjældent sattes under Debat, vok
sede dog hos Slaverne efterhaanden den Tanke frem, at det
skilte dem fra deres naturlige politiske Venner i Vest og fra
det store Broderfolk i Øst og kun tjente til at befæste Tyskernes
og Magyarernes Magt i Riget; derved bidrog Forbundet til at
fjerne de tyske og ikke-tyske Folk i Østrig fra hinanden og til
at svække den hos Rigets forskellige Folk nærede historisk
givne Rigs- og Statssammenhørighedsfølelse. Ved fuldstændig
at gøre dettes Politik til sin er Kejseren blevet en afgørende,
retningsbestemmende Herskerskikkelse i Europas Historie.
Franz Josefs Stilling til de parlamentariske Vanskeligheder
i Aarene efter 1893 viste ifølge Redlich en tydelig Forringelse
af hans Herskerevner. Atter kendetegnedes hans Politik af al
vorlige Fejlgreb, desuden af en vis Mangel paa Kraft og Ud
holdenhed og af en tiltagende Resignation, som gav sig Udtryk
i hans Udtalelse: »Österreich kann nicht parlamentarisch re
giert werden«. Redlich giver ham Ret, idet han i Sprængningen
af »der eiserne Ring« — TaafTes parlamentariske Flertal — og
af den efter TaafTes Fald (1893) dannede Koalitionsregering
ser Beviset paa »die Unanwendbarkeit der Prinzipien parla
mentarischer Parteiregierung in einem Staate, in welchem der
stetig wachsende Nationalismus alle Parteien zu einer oft ganz
sinnlos anmutenden Feindschaft gegeneinander antrieb«. En af
Franz Josefs største Fejl var Udnævnelsen af Badeni til Mini
sterpræsident i 1895; thi dennes Sprogforordninger — »keines
wegs ein flagrantes Unrecht gegen das Deutschtum« — og Poli
tiregimente fremkaldte »furor teutonicus«. Da Kejseren paa
Grund af de tyske Deputeredes Obstruktioner og Wienernes
»Revolution« i November 1897 lod »den starken Mann« falde,
betød dette ikke alene en betydelig Svækkelse af hans Auto
ritet og et afgørende Brud paa det konstitutionelle Princip
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fra Deputeretkammerets Side, men ogsaa Begyndelsen til Rigets
Opløsning: »von diesem Augenblicke an war das Reich
der Habsburger dem Untergange geweiht«. Redlich læg
ger saaledes Hovedskylden herfor paa Tyskerne. Derimod
mener han, at det var Franz Josefs store Fejl, at han ikke for
søgte en Nyopbygning af Riget — en føderalistisk Ordning —
men i de følgende Aar gennemførte en Slags »Scheinkonstitutionalismus« i Østrig ved Hjælp af Embedsmændsministerier
og Forfatningens § 14, der tillod Udstedelsen af kejserlige »Not
verordnungen mit provisorischer Gesetzeskraft«; Forfatningen
blev saaledes i Virkeligheden suspenderet. Interessant, men sik
kert uretfærdig er Redlichs Skildring og haarde Bedømmelse
af den fremragende Ministerpræsident Koerbers Styre, d. v. s.
det af ham skabte »System«: at Statsmaskineriet holdtes i
Gang ved kejserlige Nødforordninger, og hele Statsforvalt
ningen lededes af Ministerpræsidenten med Ressortministrene
som hans lydige Medhjælpere. Med sandt Mesterskab opret
holdt Koerber sit »System« ved en bestandig Kohandel, »Hintertüren«-Politik, Gunstbevisninger og administrative »Berück
sichtigungen«. »Systemet« tilintetgjorde den sidste Rest af Li
beralismens politiske Idealisme, fremkaldte en udbredt Kor
ruption og banede Vejen for det nationale og socialistiske De
magogi.
Megen Vægt lægger Redlich paa, at ogsaa Franz Josefs
Vanskeligheder i Ungarn forøgedes betydeligt efter 1894. Da
den siden dette Tidspunkt tiltagende magyariske Selvstændighedstrang i 1903 forstærkedes ved Kravet om en egen ungarsk
Hær, talte Kejseren for første Gang efter 1867 kraftige Ord
til Magyarerne — men forgæves! Med Rette skriver Redlich:
»Nun begann sich die schwerste politische Sünde, die Franz
Joseph begangen hatte, zu rächen. Franz Joseph hatte sich
durch sechsunddreissig Jahre um das Schicksal der nichtma
gyarischen Majorität der Bevölkerung Ungarns auch nicht im
geringsten gekümmert«. Dog betragter Redlich hverken dette
Forhold eller Kejserens voldelige Sejr over de magyariske Poli
tikere i 1906 som det vigtigste Moment i hans Kamp for Beva-
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reisen af Hærens Enhed; afgørende var det, at Franz Josef
paa Konfliktens Højdepunkt tiltraadte Tanken om Anvendelse
af almindelig Valgret som Middel til at bryde det herskende
magyariske Oligarki: »Der Gedanke hat grosse Folgen nach
sich gezogen, aber merkwürdigerweise nicht in Ungarn, son
dern — in Österreich«.
I November 1905 indtraadte som bekendt et fuldstændigt
Omsving i Regeringens Stilling til Kravet om almindelig Valg
ret i Østrig, idet den pludselig gav sin Tilslutning, og godt et
Aar efter gennemførte Baron Beck den store Reform. Denne
kan — hævder Redlich — kun være blevet til ved Franz Jo
sefs Initiativ og Vilje; thi to Ting staar fast: at Kejserens
pludselige Vending i Efteraaret 1905 ikke var Resultatet af
Raadslagning med den østrigske Ministerpræsident, og at han
trods Modstand fra de fleste ældre Statsmænd og det højeste
Bureaukrati holdt fast ved sin Beslutning. »In der Tat ist
Franz Joseph der wahre Schöpfer des allgemeinen Wahlrechtes
in Österreich gewesen: noch immer war er der stärkste poli
tische Wille in dem so zerklüfteten Reiche und Staate«. Om
Motiverne til Kejserens forandrede Politik véd man intet paalideligt; saa meget staar dog fast, mener Redlich: da det be
gyndte at knage voldsomt i den dualistiske Statsbygning, og
da Franz Josef ansaa den føderalistiske Ordning for uigennem
førlig, greb han Taaffes og Steinbachs Tanke gennem Indfø
relsen af almindelig Valgret i Østrig at bane Vejen for en Re
form af Valgret og Forfatning i Ungarn. Redlich fremhæver,
at Indførelsen af almindelig Valgret i Østrig straks blev en
Fiasko, idet Nationaliseringen af det østrigske Partivæsen
tværtimod forstærkedes; ja, selv det internationale Socialdemo
krati delte sig mod Forventning i nationale Partier. Deputeret
kammeret var saaledes næppe mere i Stand til produktivt
Lovgivningsarbejde. For Franz Josef blev Indførelsen af al
mindelig Valgret en dyb Skuffelse, der berøvede ham Lysten
til nye Reformforsøg. Efter Redlichs Opfattelse forspildtes der
ved enhver Mulighed for en rettidig Reorganisation af Riget;
men paa den anden Side kunde man ikke hos denne Olding
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med Rette vente den tilstrækkelige aandelige og sjælelige Kraft
til Gennemførelsen af en saadan — hvad enten denne maatte
føre til »eine föderalistische Union nationaler Demokratien«,
som Redlich ønskede, eller en Trialisme — naar man betænker
den forbitrede Modstand, han vilde møde fra Magyarernes,
Tyskernes og det østrigske Bureaukratis Side, i Forbindelse
med det tiltagende Tryk, der i disse Aar øvedes paa Dobbelt
monarkiet gennem en Række akutte og farlige udenrigspolitiske
Kriser.
Redlich understreger kraftigt, at Franz Josef i sin Regerings
tids sidste Aarti ogsaa i Forholdet til Udlandet var blevet af
gjort passiv, og at hans Fredsbestræbelser utvivlsomt var »der
stärkste Zug seines politischen Denkens«. Alligevel underskrev
han Krigserklæringen til Serbien. Hvorledes hans Fredsbe
stræbelser blev overvundet, er endnu ikke bragt for Dagens
Lys. Redlich tror ikke, at det beroede paa falske Meddelelser
om serbiske Indfald i Ungarn og Bosnien, eller at Kejseren
ikke skulde have anset den diplomatiske Afbrydelse for Kon
flikten, d. v. s. Ouverturen til Krigen, heller ikke, at han skulde
have troet paa en Lokalisering af Krigen. Nærmest hælder
Redlich til den Anskuelse, at Franz Josef i Mordet paa Franz
Ferdinand og Serbiens hele Adfærd har set en Provokation,
har troet paa Krigens Uundgaaelighed og derfor i Overens
stemmelse med sit Væsens dybt rodfæstede Pligtfølelse har
fattet Krigsbeslutningen.
I sin Skildring og Bedømmelse af Franz Josefs Personlighed
og Politik kommer Tschuppik langtfra paa Højde med Jo
seph Redlich, men staar betydeligt over Bagger; det sidste be
ror ikke paa et dybere psykologisk Blik, ’men paa hans over
ordentlige Kendskab til Rigets indrepolitiske Forhold.
Tschuppiks Syn paa Kejserens Politik falder paa de fleste
Hovedpunkter sammen med Redlichs. Hans Grundideer er de
samme som dennes, blot ikke saa klart og tydeligt udtrykt:
at Franz Josefs Historie er den habsburgske Illusions Kamp
med Virkeligheden, og at Østrigs Bevarelse var betinget af
Omdannelsen til en føderalistisk-demokratisk Stat af Nationer.
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Derimod afviger han fra Redlich i Besvarelsen af Spørgsmaalet,
hvorfor Østrig gik til Grunde. Tschuppik ser Aarsagen til Huset
Habsburgs og dets Riges Undergang udelukkende i Franz
Josefs dynastiske Magttanke, hans Prestigepolitik, der førte
til Nederlagene i 1859 og 1866, til Bosniens og Herzegovinas
Okkupation i 1878 og til disses Anneksion i 1908, hvilket frem
kaldte en ny Balkanbevægelse og dermed Krisen i 1914. Okku
pationen var saaledes Begyndelsen til Dobbeltmonarkiets Under
gang, Anneksionen dets Dødsdom. Derimod betoner han kraf
tigt, at Faren for Rigets Opløsning ikke laa i dets nationale
Sammensætning. Denne Tschuppiks Opfattelse beror paa, at
han ikke har tilstrækkeligt Blik for Forbindelseslinierne mel
lem Kejserens Udenrigspolitik og hans af de nationale Forhold
bestemte Indenrigspolitik. Ogsaa Nationalitetskampene har
ydet deres Bidrag til Rigets Undergang.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvem der bærer Ansvaret
for, at det østrigske Problem forblev uløst i hele Franz Josefs
Regeringstid, fastslaar Tschuppik, at Hovedskylden ikke kan
tillægges Kejseren alene — »es ist eine der Legenden des alten
Österreichs, die Sage von der Allmacht des Kaisers« — men i
lige saa høj Grad maa bæres af det tyske Borgerskab og Un
garns herskende Klasse. Det var Regeringernes store Forsøm
melse, at de ikke skridtvis søgte at indføre en Føderation af
Folkene. Franz Ferdinand havde indset dennes Nødvendighed
og vilde have det gamle Tysklands føderalistiske Princip over
ført paa Østrig, vel at mærke i moderne Form; dog levede han
i Franz Josefs Illusion fra 1848, at en saadan Reform maatte
indføres med Magt; Troen paa dette Middel havde Kejseren
for længst opgivet.
Tschuppik giver en fortrinlig Skildring af Østrig-Ungarns
udenrigspolitiske og økonomiske Forhold omkring 1905 og be
dømmer dem som særdeles gode. Overalt var der Opgang; det
økonomiske Baand bidrog i høj Grad til at holde Nationerne
sammen; indefra truede ingen øjeblikkelig Fare. Men var Mo
narkiet stærkt nok i Fremtiden? Tschuppik hævder, at een
Ting var baade Patrioter og Opposition enige om: Franz Josef
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betød ikke Østrig-Ungarns Svaghed. Han indrømmer, at dette
for saa vidt var rigtigt, som Kejseren i 1906 havde Kraft nok
til at gennemføre Valgrettens Demokratisering i Østrig; men
Franz Josef erkendte derimod ikke, at den almindelige Valg
ret kun var Forudsætningen for Gennemførelsen af National
staten. Det tragiske hos ham var, at han i sin Livsaften, da han
besad en rig Erfaring og hans Erkendelse var naaet til fuld
Modenhed, ikke var i Stand til at danne sig et Fremtidspro
gram. Selv gav Franz Josef Optakten til Tragediens Fulden
delse, da han billigede Aehrenthals Plan om Anneksionen af
Bosnien og Herzegovina. Det var Aehrenthals store Fejl, at
han ikke erkendte, at Sydslavernes Bevægelse var mere end
en »Verschwörung«. Berchtold kæmpede ikke for Landerhver
velse, men for Dobbeltmonarkiets »Prestige«: »es ist die alte
Tragik Österreichs in neuer Form, das Motiv von 1859 und
1866 in veränderter Fassung«. Der var — hævder Tschuppik —
trods gensidig Forgiftning Mulighed for et fredeligt Forhold
mellem Østrig og Serbien; thi i 1912 tilbød Pasic et Told- og
Handelsforbund; men det afvistes af Berchtold.

Egon Cortis Maximilian und Charlotte von Mexiko (1924)
er et digert Værk paa to Bind, skrevet med Sympati, men
ogsaa med Kritik. Det bygger hovedsagelig paa Materiale fra
Maximilians store, hidtil ubenyttede Gehejmearkiv, som han
sendte hjem til Wien i Oktober 1866. Det er et storslaaet Drama,
Corti opruller, med den unge Ærkehertug Maximilian som Ho
vedpersonen, en fint bygget, lyseblond Mand med blaa Øjne,
af Væsen indtagende, oprigtig, underholdende, med et følsomt
Hjerte og derfor ofte svag i Handling, elskende Kunst og Viden
skab, et idealt tænkende Menneske, beundret og elsket af mange,
derfor misundt og frygtet af Broderen Franz Josef, hans store
Kontrast, der holdt ham borte fra Wien og fra Deltagelse i
Regeringen, hvorfor Maximilian nærede et vist Nag til ham.
Stillingen som Generalguvernør over Lombardiet var af Franz
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Josef tænkt som en Uriaspost og øgede Spændingen mellem
Brødrene. Maximilians Ærgerrighed, Virksomhedstrang og Til
bøjelighed for det romantiske og sværmeriske blev bestemmende
for hans Livsbane og drog ham ind i det mexikanske Æventyr.
Corti paaviser, at Oprindelsen til Maximilians mexikanske
Tronkandidatur maa søges i Mexikaneren Hidalgos Forbindelse
med Kejserinde Eugenie, og at Ærkehertugen kun var et Red
skab for Napoleon III og de mexikanske Emigranter i Paris.
Maximilian og Charlotte begejstredes mere og mere for Tanken,
opmuntret af Napoleon, Eugenie, Kong Leopold og især af
Gutierrez, der skildrede Mexikos Forhold i rosenrøde Farver;
de vilde kun se det fordelagtige og det, der stemte med deres
Ønsker og stolte Forhaabninger. Maximilian ønskede dog ikke
at træde i intim Forbindelse med de mexikanske Emigranter,
men vilde kun modtage Kronen af det mexikanske Folk. Dog
manglede det ikke paa Advarsler: fra Washington, England,
Rechberg og Ærkehertugens Moder. Franz Josef derimod var
glad for at slippe af med sin kritiserende og frisindede Broder,
men fik af Hensyn til Huset Habsburgs Værdighed efterhaanden
Betænkeligheder og krævede de to store Sømagters Støtte.
Corti misbilliger, at Kejseren i sidste Øjeblik, da Maximilian
vanskeligt kunde trække sig tilbage, fordrede hans Afkald paa
sine Rettigheder til den østrigske Trone. Kun under Pres fra
Napoleons Side bøjede Ærkehertugen sig herfor.
Som Kejser stillede Maximilian sig det Maal at skaffe Mexiko
ordnede og ideelle Forhold i Overensstemmelse med sine fri
sindede Ideer; han vilde forsone alle Partier og selv staa neu
tralt over dem alle, men indsaa snart, at man ikke dér som i
Europa kunde regere efter de konstitutionelle Principper. Corti
paaviser de uhyre Vanskeligheder, Maximilian havde at kæmpe
med: Juarez’s Tropper, de slette Embedsmænd, de egoistiske
Partiførere, Finansnøden. Hans Kapitalfejl var efter Cortis Op
fattelse den, at han ikke søgte Støtte hos et stort Parti og skaf
fede sig en stærk Hær. Da Maximilian ved et Dekret bestemte,
at de tidligere Kirkegodser ikke skulde tilbagegives Kirken og
Ordnerne, og da de fleste af Gejstlighedens andre store Krav

434

OVERSIGTER

heller ikke blev opfyldt, svigtede de Konservative og Gejstlig
heden ham. Da Maximilian saa sig svigtet af de Hvide, baade
Konservative, Liberale og den højere Gejstlighed, søgte han at
vinde Indianerne ved at forbedre deres Retsstilling, men tænkte
ikke paa, at disse ingen Indflydelse havde. Ogsaa hans mili
tære og finansielle Afhængighed af Europæerne undergravede
hans Stilling. Et meget stort Ansvar for det mexikanske Æventyrs tragiske Udgang lægger Corti paa Napoleon, der ikke støt
tede ham tilstrækkeligt, og endnu mere paa Bazaine, der havde
en alt for optimistisk Opfattelse af den militære Stilling i Landet
og modsatte sig enhver Organisation af en kejserlig Hær; her
til kom, at Hidalgo og Gutierrez bestandig gav ham forkerte
Oplysninger fra Europa. Efter at Maximilian havde gjort alt,
hvad man i Paris havde forlangt af ham, lagde man dér, da
Resultaterne udeblev, Skylden paa ham. Han søgte nu Støtte
hos de Konservative og tænkte endelig paa Tronfrasigelse. Da
greb Charlotte ind; hun vilde rejse til Europa for at skaffe
Hjælp. Efter hendes Afrejse blev Maximilian endnu mere vak
lende. Gribende skildrer Corti Charlottes fortvivlede Indsats
og frembrydende Vanvid, ligeledes Maximilians Æresfølelse,
habsburgske Stolthed og personlige Mod, der voksede med de
tragiske Begivenheder.

Snart 50 Aar er forløbet siden Telegrafen bragte Medde
lelsen om, at Kronprins Rudolf og Baronesse Vetsera var fundet
dræbte paa Jagtslottet Mayerling, uden at man helt har formaaet at fjerne det Slør, der omgav dette Drama. Ikke Mangel
paa Interesse, men Franz Josefs, Hoffets og Regeringens For
søg paa Neddysning har været Skyld deri. Resultatet er blevet,
at en Syndflod af Litteratur om Begivenheden har set Dagens
Lys, oftest legendeagtig og med det Formaal at tilfredsstille
et sensationslystent Publikum. En Mængde Problemer opstod:
Mord i Forbindelse med Selvmord, Dobbeltselvmord eller Dob
beltmord, politiske eller private Motiver o. s. v. Efter de flestes
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Mening forelaa der et Kærlighedsdrama, og de ydre Omstæn
digheder tydede unægtelig ogsaa mest derpaa. Vel vidste man
allerede i Rudolfs Levetid om et politisk Modsætningsforhold
mellem ham og Faderen; men først i 1913 erfarede man gennem
Grevinde Marie Larisch’ Erindringer1, at muligvis et politisk
Moment havde spillet en Rolle. Den efter Verdenskrigen lettere
Adgang til den nyeste Tids Aktstykker i de østrigske Arkiver
har ogsaa givet Historikeren Adgang til Rudolfs, hans Opdrager
Latours og Vennen Moritz Szeps righoldige Efterladenskaber.
Desværre er der fra Kronprinsens Arkiv fjernet meget, uden
Tvivl af stor Værdi: de kejserlige Forældres Breve fra den
senere Tid og Brevene fra Johann Orth, Stephan Kårolyi, Brehm,
Karl Menger, Futtaki og Hirsch. Hertil kommer, at de Akt
stykker angaaende Dramaet, Kejseren overgav Taaffe, i 1921
ødelagdes ved en Brand. Trods disse Huller i Kildematerialet
var dette faa Aar efter Krigen saa stort og alsidigt, at det kunde
benyttes til en videnskabelig Fremstilling af Rudolfs Person
lighed, hans Ideer og Virken, og derigennem aabne Mulighed
for en Forstaaelse af de Momenter, der førte til Katastrofen.
Den tidligere Chef for Wienerarkivet Oskar v. Mitis’
Das Leben des Kronprinzen Rudolf (1928) er det første Forsøg
herpaa. Med beundringsværdig Flid har Mitis indsamlet alt det
Kildemateriale, som det vel overhovedet var muligt at skaffe
til Veje, baade af trykt og utrykt, ligesom han derefter har
vurderet og sorteret dette med skarp og indgaaende Kritik.
Skildringen af Rudolfs Liv fra Fødsel til Død, af hans sammen
satte Natur, af hans Ideer og Virken er gennemført med fin
psykologisk og historisk Forstaaelse; Katastrofen fremgaar
næsten som en Nødvendighed.
Ifølge Mitis’ Fremstilling var Rudolf en højst interessant
Skikkelse, en Frondør inden for det aristokratiske, traditions
bundne og ortodokse habsburgske Hof. Han havde fra Moderen
arvet Wittelsbachernes sprudlende Blod og sitrende Nerver,
der i Barndomstiden ved den haarde Tugt og Overfyldning
med Kundskaber snarere ophidsedes end beroligedes. Foruden
1 Marie Larisch: »My Past« (1913).
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høj Begavelse, der tillod ham at tilegne sig LærestofTet med
Lethed, viste sig tidlig hos ham en bemærkelsesværdig Skarp
sindighed og en overordentlig Tankerigdom; bestandig søgte
hans livlige Intelligens, hans brændende Ærgerrighed og uud
slukkelige Virketrang nye Problemer at arbejde med, om end
ofte noget overfladisk. Hans nøgterne Aand foretrak de eksakte
Discipliner; hele sit Liv hengav han sig til naturvidenskabelige,
nationaløkonomiske og historiske Betragtninger. Allerede i
15—18 Aars Alderen stod det klart, at Rudolfs hvileløse Aand
gik andre Veje end Habsburgernes traditionelle. Den frie Tanke
— sikkert indpodet i ham af Moderen — var for ham eneste
Autoritet og Vejleder; enhver Fordom blev uden Betænkning
skudt til Side; saaledes forkastede han den kristne Dogmetro
og blev, efter alt at dømme, Ateist. Han beundrede den franske
Revolution og dens Ideer, sværmede for Menneskerettigheder,
Oplysning og Fremskridt. Kort sagt: han var Radikaler, Ra
tionalist, noget af en Kosmopolit, Skeptiker og i sine sidste
Aar tillige Pessimist.
Rudolfs Aandspræg gjorde ham naturnødvendig til en af
gjort Modstander af Aristokrati og Klerikalisme, men ogsaa af
enhver Form for Socialisme. Hans politiske Stade var paa de
Tyskliberales venstre Fløj, der kæmpede for Aandsfrihed,
Fremskridt og gennemgribende Reformer efter Tidens Krav.
Han hævdede, at Race- og Nationalitetsprincippet betød et
stort Tilbageskridt og karakteristisk nok havde sin Tilslutning
blandt fremskridtsfjendtlige Elementer. Hans Statsidé kan kor
telig udtrykkes: en Styrkelse af det dynastisk-centralistiske
Princip i det habsburgske Monarki, baseret paa en Enhedshær
og en liberal Officers- og Embedsmandsstand. Taaffes feudal
klerikale og føderalistisk prægede Politik var han en bestemt
Modstander af. Desuden ansaa han Magyarernes haarde centra
listiske Styre i Ungarn — trods sin Sympati for dem — for øde
læggende og øjnede baade deri og i Dualismen en Fare for Dob
beltmonarkiet og Dynastiet. Han frygtede baade Kossuths
Uafhængighedsparti i Ungarn og de Tysknationale i Østrig.
Udenrigspolitisk nærede Rudolf den dybeste Sympati for
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det liberale Frankrig, hvorimod Rusland stod hans Væsen og
Ideer uendeligt fjernt. Mitis paaviser, at han vurderede enhver
udenrigspolitisk Begivenhed ud fra Synspunktet: de østrig-russiske Modsætninger. »Der russische Krieg, das ist das grosse
Gespenst«, var bestandig Omkvædet hos ham. Lige fra Dreng beherskedes han ogsaa af levende Uvilje mod Preussen og Hohenzollerne, senere ogsaa af en dyb Foragt for Wilhelm II, en Mand
»von gottbegnadeter Beschränktheit«. Derfor var Rudolf oprinde
lig en Modstander af Forbundet med Tyskland, men indsaa dog i
Tidens Løb dets uundgaaelige Nødvendighed, især efter at han
havde dannet sig sit eget positive udenrigspolitiske Program: at
Østrigs Kulturmission i den europæiske Orient var en Naturlov.
Da Franz Josef i Tidens Løb kun tillod Rudolf et ringe Ind
blik i Udenrigspolitik — pudsigt nok drev denne en Slags uden
rigspolitisk Tuskhandel med Mændene paa Ballhausplatz, idet
de gensidig skaffede hinanden Oplysninger — og fuldstændig
holdt ham uden for al Indenrigspolitik, fæstnede Kronprinsen
sine Tanker og sin Kritik paa Papiret, ofte i fortrinligt journa
listisk formede Artikler til Moritz Szeps »Neue Wiener Tageblatt«.
Langt det bedste Kapitel i Bogen er »Der Untergang«. Efter
en kort Omtale af Litteraturen og en nøjere Gennemgang af
Kilderne fastslaar Mitis, at Rudolf først har skudt Baronesse
Vetsera og derefter sig selv1. Han gaar dernæst ind paa en inter
essant Undersøgelse af Obduktionsprotokollens Henvisning til
»pathologischen Befunde«, som tyder paa Sindsforvirring, og
paaviser endelig, at man ifølge de nye Arvelighedsundersøgelser
og Rudolfs Slægtskab med Wittelsbacherne kunde vente tyde
lige Degenerationstegn hos ham2. Mitis stiller Diagnosen:
»psychopathische Minderwertigkeit«, hvis typiske Sygdoms1 Kronprins Rudolfs Enke, Kronprinsesse Stephanie, nu Fyrstinde von
Lonyay, har i sin Bog: Ich sollte Kaiserin werden (paa Dansk 1936) i Faksimile
gengivet det Brev, Kronprins Rudolf skrev til hende i sin Dødsnat, og hvori
han meddelte hende, at han vilde begaa Selvmord (danske Udgave, S. 180).
2 Kronprinsesse Stephanie hævder i sin Bog, at hverken aandelig For
mørkelse eller en biologisk Fejl som Følge af Arv fra en gammel Slægt
var Aarsager til Kronprinsens tragiske Død; hun ser Grunden udelukkende
i hans Holdningsløshed (danske Udgave, S. 189 f.).
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billede er udprægede Kontraster. Netop saadanne finder man
hos Rudolf; de blev i hans to sidste Leveaar bestandig mere
fremtrædende og tog til sidst fuldstændig Overhaand. Rudolf
klagede selv over denne Dekadence og forsøgte at dulme sin
Fortvivlelse i overdreven Erotik, Alkoholnydelse og maaske
Morfin. Selvmordstanken bemægtigede sig ham mere og mere.
Der manglede kun Anledningen. Vi er dermed kommet til
Mitis’ Undersøgelse af Motiverne. En enkelt bestemt Grund,
der kunde knække et sundt Menneskes Livsmod, forelaa ikke,
men derimod en Række Genvordigheder, som i en syg Hjerne
blev en frygtelig Byrde: utilfredsstillet Ærgerrighed, Mod
sætningsforholdet til Faderen, den kejserlige Familie, Højadelen
og Gejstligheden, Skuffelsen over Udeblivelsen af en Arving,
et heftigt Sammenstød — Aarsagen ukendt — med Faderen,
Bekymringerne over Habsburgerrigets slette Stilling, Misfor
holdet mellem hans Ideer og Virkeligheden, endnu mere Ind
blandingen i den store Pressestrid i November 1888.
Paa Grundlag af fire Kildeudsagn — først og fremmest
Grev Hoyos’s1) — søger Mitis det sidste, afgørende Motiv paa
det politiske Omraade, især i Rudolfs Stilling til Hærlovfor
slaget, idet han skulde have givet sine ungarske Venner et skrift
ligt Løfte til Gunst for en selvstændig ungarsk Hær, men senere
indset sin uholdbare Stilling, dels paa Grund af det »preussische
Druck«, dels fordi han paa Grund af Løftet efter storøstrigsk Op
fattelse som Officer muligvis kunde anklages for Højforræderi.
Herved skulde ifølge Mitis Grevinde Larisch’ Højforræderihistorie
faa sin Forklaring. Med Hensyn til Ærkehertugens Motiv til at
afgive det omtalte Løfte mener Mitis, at det alene maa søges
i hans Sympati for Ungarerne. Man spørger uvilkaarligt: skulde
den ellers saa nøgterne Rudolf, der hele sit Liv havde betragtet
Enhedshæren som Dynastiets og Dobbeltmonarkiets Fundament,
virkelig af denne Grund have indladt sig herpaa? Næppe! Kun
hvis han, drevet af Ærgerrighed, har tragtet efter Ungarns Krone,
hvad Grevinde Larisch antyder, faar hans Løfte Sandsynlig1 Denkschrift des Grafen Josef Hoyos iiber den Tod des Kronprinzen,
gengivet in extenso af Mitis, S. 385 ff.
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heden for sig — ja, det bliver da ligefrem en Nødvendighed,
nemlig som Middel1).
I Dramaet i Mayerling trænges Baronesse Vetsera saaledes
helt i Baggrunden. At Rudolf tog hende med i Døden, beroede
efter Mitis’ Opfattelse overhovedet ikke paa ulykkelig Kærlighed
— han havde samtidig andre Kærlighedsforbindelser — men
derimod paa, at han havde overskredet Grænsen mellem nor
mal og sindssyg. Mon det ikke snarere var, fordi han ikke vilde
lade hende, der elskede ham, blive tilbage med Sorgen? Det
blev hendes Tragedie, at hun i forblindet Tro paa ham blev et
Offer for en frygtelig Fejltagelse.

Habsburgermonarkiets Sammenbrud i Efteraaret 1918 frem
kaldte naturnødvendigt Spørgsmaalet, om Katastrofen havde
været til at undgaa. De fleste Historikere, der har behandlet
dette Problem, har besvaret det bekræftende og set Løsningen
i en Føderalisering af Riget. Redskabet — Manden — til
Gennemførelsen af denne Politik havde været Ærkehertug
Franz Ferdinand, som derved er traadt i Forgrunden inden for
den østrigske Historieforskning og er blevet omgivet af en
Nimbus, han ganske savnede i sin Levetid. Paa Grundlag af
de faa foreliggende Oplysninger havde store Dele af Offent
ligheden nærmest ventet, at han som Kejser vilde blive en kri
gersk, katolsk-klerikal Tyran. Selv om man i politiske Kredse
vidste noget mere om ham — hans Fordømmelse af den magyariske Nationalitetspolitik, hans Antipati mod Dualismen og
hans Sympati for en Føderalisering — havde man dog ogsaa i
disse Lejre kun ringe Viden om og Forstaaelse af hans politiske
Tendenser. Dette i Forbindelse med hans heftige Temperament
og Ubøjelighed gjorde ham frygtet og hadet af Modstanderne.
1 Kronprinsesse Stephanie omtaler i sine Erindringer, at Rudolfs hem
melige politiske Planer havde ført ham ind i en Blindgade, hvor han fuld
stændig mistede det aandelige Holdepunkt; det forekommer hende, at de
saakaldte ungarske Planer stod i nøje Sammenhæng med de ovennævnte;
hvad de drejede sig om, véd hun ikke (danske Udgave, S. 190).
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For Tilhængerne, hvis ringe Tal paa Grund af den haabløse
Forvirring i Riget steg betydeligt i de sidste Aar før Krigen,
stod han dog som Fremtidshaabet — den eneste Mand, der
ikke alene besad gennemførlige og helbredende Reformplaner,
men ogsaa ifølge sin Stilling og ved sin ubøjelige Vilje var i
Stand til at redde det døende Habsburgmonarki.
For Forstaaelsen af Franz Ferdinands Personlighed, hans
Reformplaner og de Problemer, der knytter sig til Mordet i
Sarajevo har det været en Vanskelighed, at Franz Josef efter
hans Død lod hans skriftlige Efterladenskaber i Belvedere for
segle og anbringe i Wienerarkivet, hvor de først bliver tilgæn
gelige i 1964. Man har derfor været henvist til spredte Akt
stykker og Memoirer, især Conrads, som Kildemateriale. Bedst
stillet har de Mænd været, der har haft personligt Kendskab
til ham og ejede skriftlige Aktstykker vedrørende ham. Det er
ogsaa hovedsagelig saadanne, der efter Krigen har stillet sig
den Opgave at biografere ham. De to betydeligste Værker om
Ærkehertugen1 er Th. v. Sosnoskys Franz Ferdinand (1929)
og Leopold v. Chlumeckys Erzherzog Franz Ferdinands
Wirken und Wollen (1929).
Sosnoskys Værk er den eneste egentlige Franz FerdinandBiografi af virkelig historisk Værdi, der endnu foreligger. Det
er en god og læseværdig Bog, som giver en klar og forstaaende
Skildring af Franz Ferdinands Personlighed, Ideer og Virken,
dog saaledes at Forfatteren ifølge Sagens Natur først og frem
mest beskæftiger sig med de to altoverskyggende Forhold ved
rørende Tronfølgeren: hans Reformplaner og Mordet i Sarajevo.
Sosnosky har personlig kendt Franz Ferdinand — uden at
han dog har staaet i nogen intim Forbindelse med ham —
nærer en afgjort Sympati for ham og virkede i hans Levetid
for hans Ideer. Den Viden, som udsprang af dette Forhold,
har han suppleret med et omfangsrigt trykt Materiale; desuden
har han haft Adgang til Ærkehertugens Ungdomsbreve til
Stedmoderen. Fortjenstfuld er Sosnoskys Optryk i sin Helhed
1 Ed. Glaise-Horstenau har skrevet en lille instruktiv Artikel: »Erz
herzog Franz Ferdinand« (i »Neue österreichische Biographie« III, 1926).
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af »Das Regierungsprogram Franz Ferdinands« (af 1911), der
giver et fyldigt Indblik i Tronfølgerens Reformplaner.
Det Billede, Sosnosky giver af Franz Ferdinand, afviger paa
mange Punkter fra det, Offentligheden tidligere havde dannet
sig, er menneskelig set mere tiltalende, men med Hensyn til
Gennemførelsen af Reformplanerne mindre forhaabningsfuldt.
Han stræber efter at være objektiv og er det gennemgaaende
ogsaa; nu og da kunde man have ønsket en lidt mere kritisk
Indstilling, ligesom Biografen heller ikke burde være veget
tilbage for en Undersøgelse af de mange Skandalehistorier ved
rørende Tronfølgerens Ungdomsliv, som i sin Tid bidrog til
at forringe hans og Dynastiets Anseelse.
Chlumeckys Bog er ogsaa i flere Henseender et betydeligt
Værk. Den er ikke en Biografi som Sosnoskys, men har til
Formaal at skildre Franz Ferdinands Ideer. Fremstillingen har
en overordentlig Bredde og tillige en urolig Karakter, er fyldt
med Gentagelser og brydes bestandig ved lange Uddrag af
Breve, Dagbøger o. a., de første endog ofte gengivet in extenso.
Chlumecky, Søn af den bekendte tysk-liberale Rigsdagsmand
og Minister Johann v. C., var oprindelig selv Embedsmand,
men blev senere Udgiver af »Österreichische Rundschau« og som
saadan en ivrig Befordrer og Forsvarer af Franz Ferdinands
politiske Ideer, idet Tronfølgerens fortrolige Ven, Oberstløjtnant
Alex. v. Brosch, med hvem han stod i en meget intim Forbin
delse, som oftest optraadte som Mellemmand. Han besidder
saaledes et nøje personligt Kendskab til Franz Ferdinand og
raader over et langt større og paa flere Omraader værdifuldere
nyt Materiale end Sosnosky, saaledes Breve til sig selv fra Mænd,
der stod Ærkehertugen nær, især Brosch, Faderens righoldige
skriftlige Efterladenskaber, først og fremmest hans Dagbog,
og desuden Brosch’s skriftlige Efterladenskaber.
Hele Værket igennem mærker man Chlumeckys udprægede
Sympati for Franz Ferdinands Person og Tilslutning til hans
Ideer. Til Gengæld maa Franz Josef bestandig staa for Skud.
Chlumecky har utvivlsomt Ret i en stor Del af sin Kritik ved
rørende den gamle Kejser og dennes Regeringssystem, men nu
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og da ogsaa Uret, som naar han hævder, at Franz Josef ingen
Forstaaelse havde af Nationalitetsspørgsmaalet; han ansaa jo
blot dette for uløseligt.
Sosnoskys og Chlumeckys Skildringer af Franz Ferdinands
Personlighed falder i det væsentlige sammen; dog lærer man
hans Karakter og personlige Egenskaber bedst at kende hos
Sosnosky. Denne skildrer Ærkehertugen som en Mand med
skarp Forstand og hurtig Opfattelsesevne; øjeblikkelig saa han
det centrale i en Sag, naaede det rigtige Resultat og traf næsten
altid det rette Valg, ikke paa Grund af nogen omfattende og
grundig Viden, men ved en sikker intuitiv Evne. I almindelig
Dannelse stod han kun lidt over Gennemsnittet. Vel besad han
mange Interesser; men hans Nervøsitet, rastløse Arbejdsiver
og hyppige Rejser hindrede ham i en vedholdende Fordybelse
i Arbejdet, ligesom en vis Magelighed gjorde sig gældende.
Den karakteristiske Egenskab hos Franz Ferdinand var hans
udprægede Herskernatur. Han taalte ingen Opposition; hans
Bitterhed kendte ingen Grænser, og Tilgivelse var ikke at opnaa hos ham; baade Enkeltpersoner og Partier fik dette at føle.
Paa den anden Side fandt denne autokratiske Natur sig i Mod
sigelse, for saa vidt den skete i en indirekte og saglig begrundet
Form; og hvis den kom fra en ham sympatisk Person, blev
den oftest modtaget med Taknemmelighed. Hans langvarige
og alvorlige Sygdom og hans Kamp for sin elskede Sophie fik
afgørende Betydning for Udviklingen af hans ubøjelige Vilje
og Stædighed. Tilsidesættelser i Sygdomsperioden avlede hos
ham ikke blot Mistro til alt og alle, men ogsaa en grænseløs
Menneskeforagt, der i Forbindelse med hans Fornemhed og
Reservation udelukkede enhver Kontakt med Offentligheden og
enhver Form for Popularitet, hvad der skadede ham overordent
lig. Og dog besad denne haarde Mand, der med sit impulsive
og eksplosive Temperament og sine ubetænksomt anvendte
skarpe og saarende Udtryk stødte Folk fra sig, en bestikkende
Elskværdighed. At han ogsaa raadede over blide og fine Følelser,
viste hans brændende Kærlighed til Hustru og Børn, ligesom
hans Kærlighed og Taknemmelighed gav sig rørende Udslag
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over for nærmeste Slægt, Venner og Østrig. Han lo gerne, el
skede muntert Selskab og livlig Musik. Baade Sosnosky og
Chlumecky hævder, at han ikke vilde være blevet en katolsk
klerikal Tyran. Vel var han en ivrigt trofcnde Katolik, ofte i
Overensstemmelse med sit Væsen intolerant, men kunde dog
befordre irreligiøse Mænd som Conrad og Brosch; den sidste
var ham endog særdeles kær. At han skulde være blevet et
Værktøj for den katolske Gejstlighed, er der intet, der tyder
paa; han vilde ikke lade sig beherske, men selv herske. Heller
ikke har Formodningen om hans Krigslyst noget paa sig; tvært
imod afskyede han Krig og satte sig flere Gange bestemt imod
at benytte et gunstigt Øjeblik blot til Trusel med Krig. Ærke
hertugen var heller ikke en Modstander af Tyskerne, kun af
Altyskernes Løsrivelsesbestræbelser. Han følte sig hverken som
Tysker, Slaver eller Magyar, men som »Østriger«. Derimod
giver Sosnosky den offentlige Mening Ret i dens Bebrejdelser
mod ham for Gerrighed, Smaalighed over for sin Husstand og
en ubehersket Trang til Masseslagteri paa Jagt.
Sosnosky paapeger, at Franz Ferdinand ved sin ubøjelige
Vilje opnaaede mange store Resultater: besejrede sin næsten
haabløse Sygdom, tilkæmpede sig sin Sophie, bevarede til Trods
herfor Stillingen som Tronfølger og erhvervede sig efterhaanden
større og større Indflydelse paa Regeringssagerne. Dette med
førte, at der fra 1906—14 stod en permanent Kamp mellem
de to Magtcentra: Schonbrunn og Belvedere. Franz Ferdinands
Indflydelse voksede især derved, at en Række af de indflydelses
rigeste Stillinger besattes med hans Mænd; i 1906 fik han saaledes den mægtige Generalstabschef v. Beck og Krigsminister
v. Pittreich styrtet og erstattet med henholdsvis Conrad v.
Hotzendorf og v. Schonaich. Med utrættelig Energi kæmpede
han for Bevarelsen af Hærens Enhed — Hæren, der for ham
var det virksomste Instrument mod ydre og indre Fjender.
Det er hans Fortjeneste — ofte efter langvarig Kamp med Kej
seren — at have faaet gennemført en Mængde Moderniseringer
i Hæren, ligesom Flaadens Renaissance skyldtes ham.
Hos Chlumecky faar man for første Gang et dybere Indblik
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i Franz Ferdinands Kampmetoder. Hans Mangel paa Akkomodationsevne og hans stejle, ofte noget kantede Væsen gjorde
det vanskeligt for ham at gaa den ordinære Vej til Maalet; i
Stedet greb han til forkastelige Midler som Intrigespil og »Hintertreppenpolitik«. Ejendommeligt er det, at denne ellers saa
kloge Mand ikke indsaa, at han ved disse Metoder modarbejdede
sig selv i sin Stræben efter at styrke Dynastiets, Kejserens og
Statens Autoritet.
Med Hensyn til Franz Ferdinands udenrigspolitiske Ideer er
Sosnosky og Chlumecky i det hele enige. Hans Hovedmaal var
Fornyelsen af Trekej serforbundet; derfor var han stemt for
Bevarelsen af Forbundet med det tyske Rige. Han saa i Ita
lien Arvefjenden og i Østrig-Ungarns Forbund med det en formaalsløs Farce; men han afviste Tanken om Krig med dette
Land, baade Erobrings- og Præventivkrig. Endnu mindre vilde
han en Krig med Serbien. Chlumecky paaviser tillige, at han
havde Planer om at skabe en økonomisk og politisk Interesse
sfære i Cilicien som en første forhaabningsrig Etappe paa Vejen
til den nære Orient, altsaa Begyndelsen til en fredelig imperialistisk-økonomisk Politik.
Denne fredeligsindede Udenrigspolitik var, hævder Sosnosky
og Chlumecky, i høj Grad bestemt af Franz Ferdinands Syn
paa Rigets indre Forhold og hans statsretslige Planer, d. v. s.
af hans Stilling til det østrigske Problem. Hans Kærlighed til
Østrig fik ham til med Sorg at se Habsburgerrigets tiltagende
Forfald og til med sej g Vilje at virke for Generhvervelsen af
dets tidligere Magt og Storhed. Han vilde en Styrkelse af Cen
tralregeringen med Habsburgdynastiet og Enhedshæren som
Rigets Grundpiller og det tyske Sprog som Statssproget i For
bindelse med en Omformning af Monarkiet efter det nationale
Autonomis Princip — altsaa et føderalistisk »Gross-Osterreich«,
hvis største Hindring han saa i den dualistiske Forfatning.
Sosnosky mener, at Franz Ferdinand i Tidens Løb har øjnet
tre Muligheder eller Veje til Monarkiets Redning: først »GrossOsterreich«’s forenede Stater efter Popovicis Ideer (15 nationale
»Stater« med et Centralparlament), saa Trialismen (Østrig,
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Ungarn, en sydslavisk Stat) og endelig en foreløbig Bevarelse
af Dualismen. Den første Plan vedblev — Sosnosky fører dog
ikke Bevis herfor — at staa for ham som Idealet, om end i en
mindre radikal Form; de to andre beroede mere paa praktiske
Overvejelser. Til den sidste Plan knytter sig den særlige Inter
esse, at den findes fuldt udformet i »Das Regierungsprogramm
Franz Ferdinands«, udarbejdet af Oberstløjtnant Brosch i
1910—11 med Bistand af de statsretslige Professorer v. Lammasch og Turba. Først og fremmest skulde Magyarernes Magt
brydes ved Indførelsen af almindelig Valgret, endnu før Franz
Ferdinand blev kronet til Ungarns Konge og aflagde Kronings
eden; lykkedes det ikke at indføre almindelig Valgret ved Over
enskomst, skulde det ske ved en Oktroj; i Tilfælde af større
Modstand skulde der anvendes Magt. Som Kronen paa Reform
værket skulde Kejseren oktrojere en Forfatning for hele det
ny omdannede Rige i Lighed med Oktoberdiplomet af 1860.
Ejendommeligt er det, at Chlumecky, der ellers stod i nær
Kontakt med Tronfølgeren, i Modsætning til Sosnosky kun i
ringe Grad beskæftiger sig med hans Reformplaner, især ikke
i Forbindelse med Tronbestigelsen. Hvad han meddeler, be
kræfter dog i det hele Sosnoskys Oplysninger.
Kun Sosnosky behandler Problemerne vedrørende Mordet
i Sarajevo, ret indgaaende, men uden at fremkomme med nye
Momenter. Han henlægger Komplottets Dannelse til Serbien
og tager bestemt Afstand — sikkert med Rette — fra Hermann
Wendel og R. W. Seton-Watson, der begge søger dets Oprin
delse i Bosnien. Den største Skyld tillægger han den serbiske
Regering, ligesom han retter en skarp Kritik mod Minister
Bilinski og General Potiorek for Forsømmelser med Hensyn til
Tronfølgerens Sikkerhed. Angaaende Grunden til Attentatet
hævder Sosnosky, at netop Franz Ferdinands Planer om Imøde
kommenhed over for Dobbeltmonarkiets Slavere gennem en
trialistisk Ordning var en Fare for Kongeriget Serbien, idet den
slaviske Stat inden for Habsburgriget og ikke Serbien vilde
blive det nationale Centrum for Sydslaverne.
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Endnu har ingen Kejser Karl-Biografi set Dagens Lys. Værdi
fulde biografiske Oplysninger om Kejser Karl findes dog bl. a.
i Richard Festers Bog: Die Politik Kaiser Karls und der
Wendepunkt des Weltkrieges (1925), hvis Hovedafsnit behandler
Karls selvstændige Fredstilbud til Ententen gennem Svogeren
Prins Sixtus, — og Karl v. Werkmanns Bog: Der Tote auf
Madeira (1923), som skildrer Karls to Forsøg paa at vende
tilbage som Konge af Ungarn og hans Død paa Madeira.

H. J. H. Glædemark.

Anmeldelser.
Lauritz Nielsen: Danmarks middelalderlige Haandskrifter.
En sammenfattende boghistorisk Oversigt. Kbh. 1937.

Dr. Lauritz Nielsens Bog har i nogen Maade samme Karakter
som Professor Lehmanns Arbejde. Den giver et Overblik over
vore gamle Manuscripter — de, der findes her i Landet saavelsom de, der ligger i Udlandet — en Vejledning i Litteraturen,
der er groet frodigt op — en klar og besindig Redegørelse for
de Problemer, der er rejst, og de Forsøg, som er gjort paa at løse
dem. Forfatterens Holdning overfor Stoffet er fortrinsvis Bibliografens; Stykke for Stykke tager han frem til Behandling. Den
Læser, der for sit Studiums Skyld søger Oplysning om et Manuscript eller en Manuscriptgruppe, vil finde en velovervejet Frem
stilling af de Resultater, Forskningen indtil nu har naaet. Nor
diske og latinske Filologer og Historikere vil i lige Grad have
Nytte af denne Oversigt, og særlig Gavn vil de høste, hvis de
ikke nøjes med at slaa op i Bogen, men pløjer den igennem,
fordi den ved sit vidtfavnende Æmne fører dem ud over snævre
Faggrænser. Den almindelige Læser vil finde en tiltalende Skil
dring af en enkelt Side af vor middelalderlige Kultur med fine
Billeder, der støtter Texten. En vis Stivhed og kejtet Udtryksmaade kan nu og da forekomme, hidrørende fra, at Forfatteren
ikke er Historiker og staar ret fremmed over for Kildestoffet.
Danmarks middelalderlige Haandskrifter er Bogens Æmne —
det vil sige: de Haandskrifter, der er gjort i Danmark. Helt let
er det imidlertid ikke at afgøre, hvad der gaar ind under den
Kategori, og Lauritz Nielsen er meget varsom1, til Tider endda
alt for varsom. Saaledes tøver han med at henføre GI. kgl. S. 54 fol.
til Danmark, skønt Skriveren kalder sig Tuvo, og har Betænke
ligheder ved Cod. Ups. G 441, et Pontificale fra det 15. Aarhundrede, hvori Anders Sunesøns Synodalstatuter er indført med
lidt yngre Haand. Da Ødelæggelsen efter den gamle Kirkes Fald
i særlig Grad gik ud over vore liturgiske Manuscripter, kan vi
1 Sindigt udtaler han sig S. 29 om Proveniensspørgsmaalet i Almin
delighed, affærdigende overfor de raske Hypoteser, der ofte kastes ud.
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ikke ved indre Kriterier bestemme, om Cod. Ups. G 441 stammer
fra Danmark eller er et Pontificale hentet fra Udlandet. I Slut
ningen af Middelalderen hedder det, at alle Haande fremmede
liturgiske Bøger var i Brug formedelst Mangel paa de rette Bøger.
Men en saadan Armod er dog utænkelig i Lund Domkirke. Det
er ganske utænkeligt, at Ærkebispen ved Kirkevielse, Gonfirmation etc. skulde følge et fremmed Pontificale. At Bogen er skrevet
med Henblik paa en Ærkebisp, fremgaar af Texten Bl. 17’: »Ut
dominum archiepiscopum nostrum cum omni grege sibi commisso
in apto seruicio conseruare digneris«1. Skriften har dansk Ka
rakter, jfr. Skaanske Lov i God. Holm. B 71, Bl. 31—100.
Ganske naturligt rejser sig Spørgsmaalet, om der ikke skulde
være Mulighed for at faa fastere Grund under Fødderne med
Hensyn til Proveniensbestemmelsen gennem et dyberegaaende
palæografisk Studium. Den, der har set mange Manuscripter,
vil vel have en vis Evne til at skønne, men det er ikke nok. Nød
vendig er en Undersøgelse, der omspænder det hele Materiale,
Manuscripter af sikker dansk Herkomst saavelsom Manuscripter,
man staar tvivlende overfor. Ogsaa Manuscripter, der vitterlig
stammer fra Udlandet, men i Middelalderen var i dansk Eje,
maa drages med ind i Undersøgelsen, for at fremmed Indflydelse
kan forfølges. Det vidtspredte, flygtigt betragtede, eller kun
gennem Kataloger kendte Stof maa holdes sammen og grundigt
prøves, — jeg minder om Løgumhaandskrifterne i Wolfenbiittel
og Halle, — Esromhaandskrifterne i Bibliothéque Nationale i
Paris og i Vaticanet, — Cod. Ups. G 691, som Anders Sørensen
Vedel fandt i Johan Friis’s Bibliotek (det stammer utvivlsomt fra
et af vore Gistercienserklostre), — Petrus Lombardus: Sententiæ,
nu i Vaticanet, men fordum i Biskop Gunner af Viborgs Eje2, —
Resterne af Jens Grands Bibliotek3, Hans Tidechesøns Bog i
Biblioteca Malatestiana i Cesena — og meget mere kunde nævnes.
1 Jfr. BL 85’. — I Ritualet for Kirkevielse forekommer Bl. 39 b’ føl
gende Stykke af Interesse for Historikerne: »Hiis ita per ordinem gestis
cum redierit pontifex ad hostium ecclesie facto silencio habeat verbum ad
plebem de honore ecclesiastico ac de pace venientium ac redeuntium et
de decimis vel oblationibus ecclesiarum ac de anniversaria ipsius ecclesie
dedicacione. Et annunciet tam clero quam populo in cuius honore constructa et dedicata sit ecclecia vel eciam nomina sanctorum ibi quiescencium.
Ipse autem dominus et constructor ipsius ammoneatur de dote ipsius et qualem
honorem ecclesie vel curam a presbitero exhibere debeat. Illo autem profitente in omnibus ita se velle agere pontifex hec confirmari a domino postulans antequam intret ecclesiam dicat orationem------------ «.
2 Codices Vaticani Latini. Tomus II, pars I (1931) cod. 685.
3 Ibid. cod. 957. Fr. Ehrle: Historia bibliothecæ Romanorum pontificum I (1890) S. 328 om 4 andre Mss. fra Jens Grands Bibliotek. Annaler
for nordisk Oldkyndighed 1860 S. 171.

ANMELDELSER

449

En Gruppering efter Hjemsted, Skriveskole maa forsøges,
faste kronologiske Holdepunkter findes; der maa med Hensyn
til det hele, selv det fjerneste Stof gøres et langsommeligt, taalmodigt Arbejde af samme Art, som det Arkivar Erik Kroman
har sat ind paa det nærmestliggende Materiale.
Dette gælder Skriften, men ikke mindre Manuscripternes Ud
smykning. Lauritz Nielsen har med særlig Omhu gjort Rede for
de billedsmykkede Haandskrifter fra den ældre Periode. Han er
den første, der har kunnet gøre Brug af Fr. Jansens Disputats:
»Die Helmarshausener Buchmalerei zur Zeit Heinrichs des Lowen«
(Hildesheim 1933), som giver den fyldigste Behandling af Lundeevangeliarernes Forhold til Scriptoriet i Helmarshausen. Ellers
ligger de Studier, han maa bygge paa, nu snart langt tilbage i
Tiden, og det var meget at ønske, at Arbejdet blev taget op
paany. Vor Viden er ikke omfattende nok. Det vil være nødven
digt at søge til Nordtysklands forskellige mindre Samlinger —
Hildesheim, Hannover, Munster, Essen etc., hvor der ligger Mate
riale, som ikke er publiceret, idet den fattige Kunst fra disse
Egne har været stifmoderligt behandlet af Forskningen. Netop
her maa Forudsætningerne findes for Udsmykningen af Dalbyevangeliaret, Lundemanuscripterne (den videre Slægtkreds uden
for Helmarshausen), Næstvedbogen E. don. var. 52 fol., der har
tyske Forbilleder, man endnu ikke har Rede paa. Under 15. Marts
læses i Kalendariet: »Gommemoratio fratrum nostrorum in monte
sancti Petri quarta feria post Letare Jherusalem«. Det er Benedictinerne i St. Peders og St. Pauls Kloster i Erfurt, der skal
ihukommes1, ligesom Brødrene i Ringsted mindes en Dag i Sep
tember. Man kunde vente, at Broderskabsforbindelsen mellem St.
Peders Kloster ved Næstved og Klostret i Erfurt, ligesom Broder
skabsforbindelsen mellem Lund og Helmarshausen havde sat Spor
i Scriptoriet, men det synes ikke at have været Tilfældet at dømme
efter Bernhard Wirtgen: Die Handschriften des Klosters St. Peter
und Paul zu Erfurt bis zum Ende des 13. Jahrhunderts (Berlin
1936). — Det vil ogsaa være nødvendigt at søge til England. At
Golbaz-Manuscriptet har engelske Forbilleder, ligger uden for al
Tvivl; Korsfæstelsesbilledet erindrer om de let henkastede ynde
fulde Tegninger i Liber vitæ fra New Minster i Winchester (Stowe
Ms. 944 i British Museum) og i Psalteriet fra Bury St. Edmund's
(Ms. Reg. 12 i Vatikanet), de triumferende Jøders Skare specielt
1 Klostrets Forbindelser med Danmark fremgaar iøvrigt af dets Aarbøger, der har ret fyldige danske Efterretninger fra det 12. Aarhundrede.
(Monumenta Erphesfurtensia sæc. XII, XIII, XIV, ed. O. Holder-Egger
(1899) S. 39—41).
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om Illustrationerne til Ælfrics Parafrase over de 5 Mosebøger, et
Haandskrift fra Canterbury (Gotton Ms. Glaudius B IV)1
Med Hensyn til Genesisbillederne har Professor Tikkanen fra
Helsingfors gjort opmærksom paa en meget mærkelig Overens
stemmelse mellem første Skabelse-Billede i et engelsk Psalterium
fra 11. Aarhundrede (Cotton Ms. Tiberius C VI) og Colbaz-Manuscriptets tilsvarende Fremstilling2. En Reproduction i Palaeographical Society: Facsimiles vol. III, Plate 98 fra samme Psalteriums
Billedrække opfordrer yderligere til at forfølge dette Spor. I Eng
land maa man vist ogsaa søge Forudsætningerne for det store
Pliniushaandskrift, som paa Dedicationsbilledet har Indskriften:
»Petrus de Slaglosia me fecit«3. Det er hjemmegjort Arbejde, meget
primitivt Arbejde, men det har visse Træk tilfælles med et ejen
dommeligt, lidt arkaiiserende engelsk Psalterium fra det 12. Aar
hundrede, Ms. Lansdowne 383 i British Museum4, — dette dog
fremsat med største Forbehold, ene paa Grundlag af Reproduk
tioner og aaregammel Erindring. I British Museum ligger »Sunesønnernes Psalter« (Egerton Ms. 2652). Er denne Bog blevet til
i Danmark, eller er det engelsk eller fransk Arbejde? I Slutningen
af det 12. og under de første Aartier af det 13. Aarhundrede synes
der at have været en ret betydelig Import af engelske Manuscripter til de nordiske Lande — det store skønne Psalterium
Thott 143 fol., Margrethe Skulesdatters Psalterium (i Kobber
stikkabinettet i Berlin), Kristina Haakonsdatters Psalterium (GI.
kgl. S. 1606 4to) vidner derom; mange Fragmenter af liturgiske
Bøger og andre Bøger fra denne Periode har man fundet. I denne
Import laa Muligheder for Tilskyndelse, Vejledning under en
videre Udvikling af Bogkunsten paa hjemlig Grund. Men et dybt
Forfald indtraadte snart. Der er for den kunsthistoriske Specialist
ikke meget at gøre ud af vore Manuscripter fra den senere Middel
alder.
Lauritz Nielsens Bog sætter mange Tanker i Bevægelse og
stiller mange Opgaver for Øje, flere end her kan nævnes. En
sammenfattende Fremstilling er en Station paa Vejen. Efter et
Hvil og et Overblik maa vi fremad gennem nye Studier. Det er
det videnskabelige Arbejdes Rythme.
Ellen Jørgensen.
1 New palaeographical Society: Facsimiles 2. Series vol. II, Plate 167,
168. E. M. Thompson; English illuminated manuscripts (1895) S. 25. E.
Millar: La miniature anglaise du Xe au XIIP siécle (1926) S. 25.
2 E. Wrangel: Lunds domkyrkas konsthistoria (1923) S. 102.
3 Bemærkelsesværdig er den verdslige Dragt, som den lille Mand
med Skriftbaandet bærer; og kuriøs synes Anvendelsen af Motivet: Jesse
Træ i Initialet L, der indleder Historia naturalis.
4 E. Millar: La miniature anglaise. S. 33—34.
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Paul Lehmann: Skandinaviens Anteil an der lateinischen
Literatur und Wissenschaft des Mittelalters. 1. Stück. (Sit
zungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Phil.-hist. Abteilung. 1936 Heft 2).

I et Pavebrev fra 1363 hedder det, at der fra Rom til Dan
mark er 70 Dagsrejser. De nordiske Lande laa i Periferien af den
latinske Kulturverden; de kom sent med i Udviklingen og var
som Helhed mere modtagende end ydende. Hvad de gav til det
fælles Bo, har været ret upaaagtet uden for Skandinavien og er
i Grunden ikke litterærhistorisk ført ind i europæisk Sammen
hæng. Dette Forhold har Professor Paul Lehmann villet bøde
paa. I Fjor forelagde han i Videnskabernes Selskab i München
1ste Stykke af en Redegørelse for de nordiske Landes Andel i
Middelalderens latinske Litteratur og lærde Studier, omfattende
Danmark, Sverige og Finland. Paa 76 smaa Octavsider giver
han et Overskue saavel over Materialet som over Udgaver og
de specielle og meget spredte Undersøgelser, der i den sidste
Menneskealder er kommet fra svenske og danske Forskeres Haand.
Prof. Lehmanns Litteraturkundskab er imponerende. Alene som
bibliografisk Vejledning, alene ved de mange og præcise Henvis
ninger, der her er samlede, er hans Arbejde af stor Værdi. Men
han nøjes ikke med at samle og meddele, hvad andre har frem
draget. Under aarelange, utrættelige Studier i Europas Biblio
teker, store og smaa, har han sänket en omfattende Viden sam
men, som ogsaa kommer nordisk Lærdomshistorie til Gode. Det
gælder ikke mindst Faglitteraturen fra det 13. Aarhundredes
Slutning. Han kan til de to af Dom Germain Morin og Axel
Nelson fundne Manuscripter af Rotulus pugillaris af Dominikanerprovincialen Augustinus de Dacia føje et tredje, som han har
opdaget i Stadtbiblioteket i Lübeck; ogsaa Rækken af Boetius
de Dacia Manuscripter og Martinus de Dacia Manuscripter for
øger han; og med Hensyn til Matematikeren, Roskildekanniken
Petrus de Dacia giver han nye Data, læst ud af et Brev fra Do
minikaneren Herman af Minden, som efter hans Mening er skrevet
til Roskildekanniken Petrus de Dacia, ikke til Ordensbroderen
Petrus de Dacia, Forfatteren til Christina af Stommelens Levned1.
Smaa Fund, spredte Data vil man maaske sige, og dog er det
kun paa den Vis, man kan bygge et Stykke Danmarkshistorie
op, som hidtil har været forsømt, Beretningen om de Folk ved
vore Domkirker og i vore Klostre, som i Slutningen af det 13.
1 En Formodning i samme Retning er fremsat i Dansk historisk Tids
skrift 8. R. V (1914—15) S. 346 fn.
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Aarhundrede, ført ind i Arbejdet i Paris1 eller sat i Gang af den
Bevægelse, der udgik fra Dominikanerordenen, ivrigt dyrkede
Fagstudier eller skrev Bibelkommentarer, dogmatiske Lærebøger,
Prædikensamlinger — Erik Menveds Kansler Martinus de Dacia2,
hvis Skrift: »De modis significandi« findes i op mod en Snes Bib
lioteker rundt om i Europa, Matematikeren Petrus de Dacia, hvis
Smaaarbejder har en videre Udbredelse, Magister Johannes de
Dacia, Forfatter til en kortfattet Introduction til Filosofien og
en »Summa grammaticalis« (tidsfæstet 1280)3, Simon Dacus, der
ikke kan identificeres i hjemlige Kilder, Dominikanerprovincialerne Augustinus4 og Olavus5 og af samme Orden Tullius,
Lektor i Lund6 og Mathias fra Ribe, endelig Magister Petrus de
Dacia og Magister Nicolaus de Dacia, som vi møder i forskellige
Manuscripter, der rummer Samlinger af Prædikener, holdt af
yndede Prædikanter i Paris i det 13. Aarhundredes 2. Halvdel7.
Ogsaa fra Middelalderens senere Aarhundreder fremdrager
Professor Lehmann adskillige Stykker af Interesse bl. a. flere
Manuscripter af Knud Mikkelsens Arbejder og en Del Stof vedrø
rende Bjørn af Lødøse, der i lange Tider var Lærer ved Univer
sitetet i Wien8. Over alt viser han, hvor der er Opgaver at tage
1 Der er paafaldende mange Magistre i vore Domkapitler i den Periode.
2 »Dacia« betyder enten Danmarks Rige, Ærkestiftet Lund eller Ordens
provinsen Dacia omfattende de nordiske Lande. Nævnes en Graabroder
eller Sortebroder »de Dacia«, er det ikke givet, hvor i Skandinavien han
har hjemme, — Brødrene hører ikke Hjemstavnen til, men Ordenen, de flyttes
ideligt fra Hus til Hus; men nævnes en Mand, der ikke har Tilknytning
til Ordnerne, »de Dacia«, er han dansk. Talrige Exempler fra Pavebreve,
Pariseruniversitetets Akter, Matrikler etc. viser, hvor fast Sprogbrugen
ligger, — her kun et Par Stykker: »Tucco, dictus Parvus de Dacia, laicus
Slesvicensis diocesis« (A. Krarup: Bullarium Danicum n. 529), »Magnus de
Dacia, clericus Burgalensis diocesis« (ibid. n. 598), »Mag. Jacobus Dacus
dr. decr. can. Lundensis« (ibid. n. 827, jfr. Ghatelain et Denifle: Chartularium univ. Parisiensis II. 1. S. 35). Den Vaghed i Betydningen, som
Lehmann taler om S. 42, har ikke Støtte i Overleveringen.
3 Professor M. Grabmann i Wien har fundet meget af denne Faglit
teratur frem og gjort opmærksom paa den Plads, de sproglogiske Arbejder
indtager. — Dansk biografisk Leksikon XII (1937) S. 11.
4 Ibid. I (1933) S. 12—13.
5 J. Langebek: Scriptores rerum Danicarum IV S. 508—509. Ellen
Jørgensen: Annales Danici S. 194.
6 C. Weeke: Lunde Domkapitels Gavebøger S. 296.
7 Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen XX (1933) S. 193—196.
8 Derimod stammer Codex 274 i Münster, »Postilla super epistolam
Jacobi«, næppe fra en dansk Forfatter, som Lehmann formoder. Den Passus,
han anfører: »Re vera tales mendaces veritatem inpugnantes secundum
leges Kanuti regis Dacie aliquando horribiliter fuerunt puniti. Lex enim
illius regis fuit, ut convictus de mendacio lingua privaretur. Racio: quia,
quo in quis peccat, in hoc digne punitur.« har ikke Beviskraft. Ingen
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fat i og tilskynder til Undersøgelser, ligesom han for en Snes
Aar siden kaldte til Arbejde i det vidtspændende Foredrag:
»Aufgaben und Anregungen der lateinischen Philologie des Mittel
alters«1. Mod Slutningen kommer han ind paa den svenske Over
sættelseslitteratur og de Problemer, den frembyder, mens han
kun strejfer den danske, som han øjensynligt ikke kender ret
meget til, — forklarligt nok, eftersom Udgivervirksomheden hos
os har været spredt, og Undersøgelser og Studier maa søges paa
mange Hold. Sverige har Fornskriftsällskapet og Robert Geetes
gode Vejledning: Fornsvensk Bibliografi. Men naar Professor
Lehmanns Litteraturkundskab svigter over for de Forsøg, der i
Middelalderen blev gjort paa at overføre latinske Skrifter til
dansk Maal, ligger i denne Svigten en indirekte Tilskyndelse til
at skaffe Overblik over, hvad der er udrettet, og til at tage Op
gaver op paa et Omraade, hvor der er meget at gøre for vore
nordiske og latinske Filologer og Historikere i Forening.
Ellen Jørgensen.
Aus den Tagebüchern Friedrich Münters. Wander- und Lehr
jahre eines dänischen Gelehrten. Herausgegeben von Øjvind
Andreasen. (Frederik Münter, et Mindeskrift, II—IV). Kbh.
1937.

Biskop Fr. Münter indtager en saa ejendommelig Plads i vort
Kulturlivs Historie, at det maatte kaldes særdeles vel begrundet,
da man for en Aarrække siden tog den Opgave op gennem en
Biografi og en Offentliggørelse af hans Dagbøger og Brevveksling
at belyse hans kirkehistoriske Stilling, mangesidige videnskabe
lige Gerning og talrige litterære Forbindelser ud over Europa.
Som første Led i dette stort anlagte Værk udkom 1925 en Biografi
af Münter ved Alexander Rasmussen (udførlig omtalt her i Tids
skriftet 9. R., V, 162—70), men siden gik Arbejdet af forskellige
Grunde i Staa, og først i de seneste Aar har man igen søgt at
knytte de bristede Traade. En ny Redaktionskomité (Dr. phil.,
Fru Ada Adler, cand. mag. Øjvind Andreasen, Bibliotekar
dansk Lov kendes som Kong Knuds Lov; snarere sigtes til de engelske
Love, der bærer Kong Knuds Navn, thi II Gnut 16 (F. Liebermann: Die
Gesetze der Angelsachsen I 320—321) har en Bestemmelse om, at den
falske Anklager, Løgneren, skal miste sin Tunge. løvrigt vil jeg mene,
at det citerede Stykke hører til Prædikensamlingernes »Exempla«, opbyg
geligt Stof, der vandrer fra Land til Land uden stærk Tilknytning til reelle
Forhold.
1 Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil.hist. Abt. 1918.
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Richard Paulli) er traadt sammen, og som første Resultat af
dennes Virksomhed maa man betragte Udsendelsen (1937) af
Værkets Bind II—IV, indeholdende et kommenteret Udvalg af
Fr. Miinters paa Tysk skrevne Dagbogsoptegnelser ved Øjvind
Andreasen. Der synes da endelig at være Udsigt til at faa dette
gennem saa mange Aar standsede Arbejde bragt til Afslutning:
Bind V—VI, der skal bringe Dele af Fr. Miinters lærde Brev
veksling, er under Forberedelse, og der mangler saaledes blot de
Specialafhandlinger, der som Supplementer til Biografien skal
skildre Miinters Indsats paa særlige Felter som Dogmehistorie,
Ægyptologi, Numismatik o. L, samt en Bibliografi. Et Udvalg
af hans Optegnelser fra hans Visitatsrejser som Sjællands Biskop
er ikke planlagt, men var maaske ikke uden Værdi for det Hel
hedsbillede af Miinters Personlighed og Virksomhed, man har
ønsket at skabe.
De nu udsendte Bind indeholder i Udtog Miinters Dagbogs
optegnelser fra 1772, da han som 11-aarig Dreng efter sin Faders
Ønske begyndte at aflægge skriftligt Regnskab for hver Dags
Anvendelse især med Hensyn til sine Studier, og indtil 1787, da
han vendte tilbage fra sin anden store Udenlandsrejse. I et (des
værre alt for kortfattet) Forord giver Komiteen nogle Oplys
ninger om Udgavens Tilblivelseshistorie, men man savner i høj
Grad en virkelig Indledning med nærmere Redegørelse for Ud
gavens Tilrettelæggelse, for de Principper, man har fulgt med
Hensyn til Stofudvalget og Tekstgengivelsen. Det er ikke ube
kendt, at Udgaven har haft en besværlig Genesis, og de Mangler,
der klæber ved den, bør ikke udelukkende lægges den nuværende
Udgiver til Last — for en Del maa de sikkert tilskrives afdøde
Provst Alexander Rasmussen, som synes at have egnet sig bedre
for historisk Fremstilling end for Udgiverarbejde. Hvordan det
end forholder sig hermed, maa man sige, at Hovedanken mod den
foreliggende Udgave og især dens første Afsnit gælder dens Mangel
paa Plan og Konsekvens. Der er næppe noget at indvende imod,
at man ikke har villet optrykke Dagbogsoptegnelserne in extenso
— adskilligt i de tidligste Dagbøger er rent skematiske Opreg
ninger uden større historisk Interesse, og i de senere findes læn
gere Partier især af beskrivende Art, der væsentlig er Referat af
Rejsehaandbøger o. 1. — men da Indledningen lader Benytteren
i Uvidenhed om de ledende Principper burde man af Udgaven
selv kunne se, hvilket Stof der var udeladt. Særlig første Bind
lader i saa Henseende meget tilbage at ønske; i andet Bind er der
i nogen Grad bødet paa denne Mangel ved ofte at indskyde en
ganske kort Indholdsangivelse, trykt med Petit, af det udskudte
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Stof. I første Bind maa man derimod i Regelen finde sig til Rette
nøje med et Par Tankestreger som Varselsraab, hvis man da faar
saa meget. Mange Gange lades man ganske i Uvidenhed, om man
staar over for en Lakune i Tekstgrundlaget eller over for en Ude
ladelse af Udgiveren. Ret graverende er det saaledes, at man
under Omtalen af Munters Studieophold i Gottingen pludseligt
standser ved den 22. Oktober 1781, medens næste Dagbogsnotits
først begynder i Berlin den 22. August 1782 (I, 32). Det vil i et
saadant Tilfælde være nærliggende at slutte, at der mangler et
Bind i Dagbogsrækken; kun et Eftersyn af Originalmanuskriptet,
hvad der ikke er alles Sag, viser, at dette ikke er Tilfældet; i
Udgaven selv er Udeladelsen ikke markeret.
Med Hensyn til Afgrænsningen af det Stof, der skal medtages,
og det, der bør udelades, maa der selvfølgelig regnes med en ret
vid Margin for det subjektive Skøn, men man kunde dog nok
have ventet, at en noget større Ensartethed paa dette Omraade
havde præget Udgaven. Navnlig ser det mærkeligt ud, at der eet
Sted medtages Stof af en bestemt Art, hvorimod aldeles parallelt
Stof næsten i samme Aandedræt udelades. Eksempelvis kan
nævnes, at man ikke helt forstaar, hvorfor Munters (ikke alt for
interessante) Bemærkninger om Giottos Fresker i Padua gen
gives (I, 158—9), medens hans Skildring af Santo-Kirken og
Domkirken sst., som han besøgte samme Dag, er udeladt, tilmed
da Munter derigennem har opbevaret flere ejendommelige Træk
bl. a. om Vulgærkatolicismen. Ogsaa hans Udtalelser om Donatello’s Statue af Gattamelata fortjente at være taget med, da de
staar aldeles paa Linie med Ytringerne om Giotto. Lignende, ikke
helt forklarlige, Udeladelser findes adskillige andre Steder, f. Eks.
med Hensyn til Kirken S. Maria della Salute i Venedig (I, 130)
og Serviterklosterkirken Maria del Monte ved Vicenza (I, 168).
Meget kedelig er ogsaa Udeladelsen (I, 222) af de interessante Op
lysninger vedrørende Messelæsningen og Reformen heraf i Jesuiterkirken i Pistoja, og afgjort urigtigt synes det at være, at
Resten af Studieopholdet i Gottingen (fra Okt. 1781) med Besøg
i Kassel, Gotha, Weimar (Visit hos Herder) i 1782 ganske er forbigaaet (ad I, 32). Selvom man har Indtryk af, at den her berørte
Ujævnhed er mindre fremtrædende i III. Bind, idet der i dette
er medtaget forholdsvis mere Stof end i det foregaaende, saa har
det dog ikke været til Gavn for Udgavens Helhedskarakter, at
man ikke fra Begyndelsen har fulgt en fastere Plan. Det er ogsaa
beklageligt, at man har ladet Udgaven standse med Aaret 1787.
I Dagbogsoptegnelserne for de følgende Aar findes der meget af
Interesse baade vedrørende hjemlige Forhold i Almindelighed og
specielt Munters Studier og øvrige Virksomhed.
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Dagbøgerne er som ovenfor nævnt skrevet paa Tysk, og som
det var at vente af Rejseoptegnelser til privat Brug, er de ofte
kastet ned paa Papiret i flyvende Hast med flygtige Skrifttræk
stærkt iblandet mange Forkortelser af subjektiv Art. Det er der
for ikke altid saa lige en Sag sikkert at læse og gengive et saadant
Tekstgrundlag. At dømme efter en Del foretagne Stikprøver kende
tegnes Tekstgengivelsen gennemgaaende ved Omhu og Nøjagtig
hed — at der hist og her findes Fejllæsninger og Overspringelser,
rent bortset fra tvivlsomme Læsninger af Steder, hvorom der
kan skønnes forskelligt, hører vistnok desværre til uundgaaelige
Skrøbeligheder selv ved gode Udgaver. Derimod er det en al
vorligere Anke, at der tillige ved Tekstgengivelsen (særlig i de
første Partier) gør sig en lignende Planløshed gældende som paa
andre Punkter. Man har aabenbart — thi ogsaa herom lader
»Indledningen« Benytteren i Uvidenhed — ønsket at levere en
slavisk Gengivelse af Miinters Optegnelser. Heroverfor vil der
være Grund til at bemærke, at en saadan Gengivelsesform synes
upaakrævet ved Tekster af den foreliggende Art: hastige, ofte
skødesløse Optegnelser, ikke formelt beregnet paa Offentlig
gørelse og uden filologisk Interesse i snævrere Forstand. Der
næst viser det sig ved en Sammenligning med de originale Dag
bøger, at det slet ikke er lykkedes Udgiveren at levere en saa
slavisk Gengivelse, som han har tilsigtet, idet han i talrige Til
fælde (heldigvis) baade har normaliseret Retskrivningen og —
især — ændret Miinters mærkværdige Tegnsætning. Endelig ser
det underligt ud, naar man har besluttet sig til at behandle For
lægget med en saa nøjeregnende Omhu, som om det drejede sig
om middelalderlige Diplomer, at man da snart bibeholder Miinters
Forkortelser af Ord, snart opløser dem, og i sidste Tilfælde snart
ikke markerer Opløsningen, snart igen sætter den i Parentes, til
med i skarp Parentes, som plejer at betegne Udgiverens Til
føjelser eller Formodninger. Udgaven af Fr. Miinters Dagbøger
afgiver endnu en Gang Bevis for, hvor lidet formaalstjenligt det
er over for den Slags Tekster at ville anlægge ensidigt filologiske
Udgiverprincipper, som endda kun mangelfuldt lader sig gennem
føre i Praksis. Langt naturligere havde det været, om Udgiveren
fra Begyndelsen havde besluttet sig til — uden at opgive Kravene
om streng Nøjagtighed i det væsentlige — at fjerne de mange
betydningsløse, men for Benytteren uskønne og irriterende Ujævn
heder ved at opløse Forkortelserne paa ensartet Maade, ved at
normalisere Brugen af store og smaa Begyndelsesbogstaver og
ved konsekvent at ændre den temmelig meningsforstyrrende
Tegnsætning. I den Henseende kunde Fr. Miinters egne trykte
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Skrifter fra denne Periode have virket vejledende. Man kunde
f. Eks. passende have taget netop hans Rejsebreve i »Deutsches
gemeinnuziges Magazin«, 1788 ff., til Mønster for, hvordan han
utvivlsomt selv vilde være gaaet til Værks, hvis han skulde have
udgivet sine egne Dagbogsoptegnelser i Trykken.
Medens der saaledes i udgiverteknisk Henseende lader sig ind
vende en Del af principiel Natur mod Udgaven, saa er der saa
meget desto større Grund til at glæde sig over det rige og mange
artede Stof, som nu er blevet gjort tilgængeligt for Læseverdenen.
I denne Sammenhæng bør ogsaa med Anerkendelse fremhæves
den Indsats, Udgiveren har ydet i IV. Bind. Foruden en hidtil
ukendt, mærkelig Selvbiografi (fra Frimurerlogens Arkiv), skrevet
af Fr. Munter 1784 med en Aabenhjertighed, der næsten kan
minde om Rousseau, indeholder dette Bind en Kommentar til
Dagbøgerne og tre forskellige Slags Registre, som i høj Grad
letter Benyttelsen af det omfangsrige, spredte Materiale. Et godt
Hjælpemiddel er ogsaa Kommentaren. Selvom det nok havde
været heldigt, om denne havde været mere realhistorisk, mindre
filologisk orienteret og mere ensartet i sin Udformning, saa ud
mærker den sig dog ved stor Grundighed og faar en særlig Værdi
ved de mange Oplysninger fra Breve og vanskeligt tilgængelige
Skrifter, som Udgiveren har haft Lejlighed til at fremdrage fra
italienske Samlinger.
Hvad Indholdet i Dagbøgerne angaar, saa faar man først og
fremmest herigennem et ypperligt Materiale i Hænde til Belys
ning af Fr. Munter selv, af hans Aand og Karakter, af hans Ud
vikling og Interessefelter i den vigtige Ungdomsperiode, da han
dannedes for hele Livet. Gennem de mange spredte Træk i Dag
bøgerne tegner han ubevidst et interessant Portræt af sig selv
som et livsglad og livfuldt ungt Menneske, med vaagne Sanser
over for alle Indtryk og følsomt Sind over for skiftende Stem
ninger, begejstret for Frihed og Frisind, dertil glimrende begavet,
og fyldt af en lidenskabelig Tilegnelsestrang, der dog maaske gik
mere i Bredden end i Dybden. Hans Studier og Interesser var
vidtspændende: Arkæologi, Filologi og Numismatik, Kirke
historie og Teologi, Kunst og Natur, Politik og Folkeliv — der
var næsten ikke det Omraade, som han ikke vilde omfatte i sin
Længsel efter »at fare ned ad alle Livets Strømme«. Med en usæd
vanlig aandelig Smidighed forstod han at træde i frugtbar Veksel
virkning med de mange forskelligartede Personligheder, han kom
i Berøring med, og at suge Næring af alt, hvad der mødte ham
paa hans Vej. »At see Bibliotheker og at see Verden« var det
Maal, Munter havde sat sig for sin Rejse, og i begge Henseender
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vandt han rigt Udbytte. Som den fødte Kosmopolit han var,
færdedes han med lige stor Lethed i Weimar og Gottingen som i
Wien, Rom og Palermo. Kan han end ikke frikendes for en vis
Ustadighed, en nervøs Jagen fra det ene til det andet, saa bragte
han dog af Selvsyn et enestaaende Overblik over sin Samtids
Europa med sig tilbage.
Hertil kom endvidere det specielle videnskabelige Udbytte:
værdifulde Fund i Biblioteker og Arkiver, Tilegnelse af Sprog og
mange Slags Kundskaber, lærerige Forbindelser med en Række
berømte Lærde, først og sidst Venskabet med Kardinal Borgia i
Rom. Til Dels takket være sin Tilknytning til Frimurerkredse,
men ogsaa som Følge af rent personlige Ejendommeligheder —
bl. a. en mærkelig Evne til uforfærdet at gaa lige paa uden alt
for smaalige Hensyn — lykkedes det hurtigt Munter i hver eneste
By, han kom til, at stifte Bekendtskab med næsten alle, der havde
nogen Betydning, og ved sine ret uforbeholdne Karakteristiker
af de mange, han kom i Berøring med, stilles Læseren Ansigt til
Ansigt med et usædvanlig broget Galleri af Mennesker. Selvom
Munter ikke var nogen alt for skarpsynet Menneskekender, saa
er dog hans talrige Meddelelser om Personligheder i den politiske
og litterære Verden baade fængslende og af ikke ringe Betyd
ning især til Oplysning om Datidens Lærdomshistorie. Mest af
alt har Fr. Munters Dagbøger dog Værdi ved de mangfoldige
Bidrag, de giver til Forstaaelse af den politiske, kirkelige og
kulturelle Situation i disse udviklingsrige Aar umiddelbart før den
franske Revolution. Hans Skildringer f. Eks. af Stemninger og
Tilstande i Wien under Joseph II, af Forholdene i Toscana, Rom
og Napoli og fremfor alt af Brydningerne i den katolske Kirke
mellem liberale Oplysningsbevægelser og »Jesuitismen« er meget
interessante og fortjener sikkert i høj Grad udenlandske Histo
rikeres Opmærksomhed. I saa Henseende er det heldigt, at Værket
allerede fra Forfatterens Haand foreligger paa et Verdenssprog.
Kunde man end have ønsket, at Udgavens Tilrettelæggelse
noget mere havde været i Samklang med Værkets øvrige monumen
tale Præg, saa er der dog ingen Tvivl om, at Offentliggørelsen af
Fr. Munters Dagbøger betegner en vigtig videnskabelig Land
vinding. De afgiver ikke blot en tiltrækkende Læsning, men de
vil i Aarenes Løb vise sig at være et rigt Skatkammer, hvortil
man atter og atter kan vende tilbage.
Bjørn Kornerup.
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Statsraadets Forhandlinger om Danmarks Udenrigspolitik
1863—79. Uddrag af Statsraadsprotokollerne. Paa Udenrigs
ministeriets Foranstaltning og paa Carlsbergfondets Bekost
ning udgivet af Aage Friis. Kbh. 1936.

Den Rolle, Grundloven har tildelt Statsraadet, skaber en af
gørende Forskel mellem dansk og engelsk Parlamentarisme. I
Stor-Britannien tilvejebringes Forbindelsen mellem Kronens
Bærer og den ansvarlige Regering alene af Premierministeren eller
den af hans Kolleger, der følger Kongen under Landophold eller
paa Rejse. Den egentlige Afgørelse ligger i Kabinettet, og intet
maa slippe gennem de lukkede Døre, bag hvilke dets Raadslagninger foregaar; endnu for en Snes Aar tilbage blev der ikke
engang ført Protokol over disse Drøftelser; saa længe Ministeriet
overhovedet holder sammen, staar det ud efter som en Enhed.
Ganske anderledes i Danmark. Ogsaa her lægges de politiske
Linjer velsagtens fast paa Ministermøder, der er saa ukendte i
Grundloven som det engelske Kabinet i Det Forenede Kongeriges
Forfatning, men ret uberørt af denne Udvikling bestaar Stats
raadet stadig som et langt mere levende Organ end det tilsva
rende Privy Council hinsides Vesterhavet. Her falder ikke blot
de formelle Beslutninger, men Kongen eller hans Stedfortræder
og Tronfølgeren mødes med samtlige Ministre, kan gøre deres
Synspunkter og Betænkeligheder gældende og faar Lejlighed til
at mærke og maaske udnytte eventuelle Meningsforskelle inden
for Regeringsmedlemmernes Kreds. Man ser f. Eks. af de nu
offentliggjorte Uddrag af Statsraadsprotokollerne, hvorledes
Monrad i Mødet den 21. December 1863 griber den Bemærkning,
Hall havde fremsat om Muligheden af et andet Ministeriums Dan
nelse (S. 59—60), hvad der indleder den følgende Kabinetskrise.
Paa denne Maade bliver Statsraadet ikke alene Rigsstyrets
Hjærte, men man faar ogsaa af dets Protokoller Oplysning om,
hvilke Synsmaader den udøvende Magts ansvarsfrie Repræsen
tant har gjort gældende. Ganske naturligt er det de herhen hø
rende Akter, man sidst vil give Forskerne Adgang til, og det
maa derfor i høj Grad paaskønnes, at der, paa Foranledning af
Udenrigsministeriet, er givet Professor Friis Tilladelse til Offent
liggørelse af »Statsraadets Forhandlinger om Danmarks Uden
rigspolitik« ikke blot for den Periodes Vedkommende, som hans
Dokumentsamling til det nordslesvigske Spørgsmaals Historie
dækker — 1864—1879 — men ogsaa fra det foregaaende Aar
(1863—1864).
Hans »Uddrag af Statsraadsprotokollerne« har nemlig her
deres ganske særlige Interesse, fordi man længe har vidst, at
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Konge og Ministre i hvert Fald gennem Ulykkesaarets fleste
Maaneder stod skarpt overfor hinanden.
Det er utvivlsomt denne Modsætning, der fængsler, og det er
i Referaterne af disse Meningsudvekslinger, at Professor Friis’
seneste Publikation bringer det meste nye. Kong Christian har
overtaget Kassandra-Rollen i denne Skæbnetragedie, advarer
mod Faren, forudser »Landets Ødelæggelse, maaske Sønderlem
melse« (S. 44), skyder Ansvaret over paa Ministeriet (S. 30). Og
disse Varselsraab vil ganske sikkert, de forstenede Forestillinger
om Nationalliberalismen tro, mange Steder blive opfattede som
Udtryk for Statskløgt eller i hvert Fald for større Realitetssans
hos Kongen end hos Ministrene. Det har imidlertid ingen Steds
hjemme. Farerne var i Efteraaret 1863 saa fjældhøjt overhæn
gende, at alle kunde se dem, og der er forlængst fremkommen
saa mange Førstehaandskilder til Tidens Historie, at Fortæl
lingerne om den nationalpolitiske Blindebuksleg kan henføres
til Eventyrbøgerne. Allerede længe før Efteraaret 1863 havde en
Politiker som Hall følt sig overordentlig trykket. Noget helt andet
er, om den Linje, Regeringen fulgte, var den rette, og afgjort
overbevisende virker de Forklaringer og Trøstegrunde ikke, som
Ministrene i Følge Statsraadsprotokollerne gav Kongen. Men
betragter vi paa den anden Side de Alternativer, han fremfører
som en Løsning, kan det med fuldkommen Sikkerhed fastslaas,
at her var ingen Vej frem; hans Verden begyndte med Integri
teten af et Monarki, hvor Flertallet af Holstens Befolkning stadig
var loyalt; han frygtede Følgerne af Slesvigs Deling og foretrak
Personalunionen (S. 150, 153—55, 181). Alt sammen noget, som
selve Udviklingen slog ned; ogsaa Bluhme lod Planen om Personalunion falde i Instruktionen for Forhandlingerne i Wien af
22. Juli (S. 258—59), den Fred, Helstatsmændene formaaede at
skaffe, var saadan, at Bluhme maatte indrømme, at den »kunde
afsluttes af hvem det skulde være« (S. 263), og Kongen fandt
da ogsaa Østrigs Fordringer »særdeles haarde« (S. 218), men trø
stede sig med, »at han ikke har foranlediget«, at »det kjære gamle
Danmark skal sønderlemmes« (S. 269). Saa vidt havde han Ret,
men »Krigsskyld« er som bekendt vanskelig at fordele. Og naar
man følger den egentlig aldrig hvilende Uenighed mellem Chri
stian IX og hans nationalliberale Ministre, kan man ikke værge
sig for Indtrykket af, at Frygten for hans egen og hans Families
Stilling gør sig meget kraftigt gældende, og ved en enkelt Lej
lighed slaar Ministrene derfor ogsaa paa Farerne for Dynastiet
(S. 41—42). Der er paa Kongens Side al for megen Huspolitik
med; som bekendt spillede Bevarelsen af Slægtsgodset Louisen-
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lund ind for ham, da det under London-Konferencen gjaldt
Delingslinjen i Slesvig.
Nogen politisk Rolle kom Christian IX’s Synsmaader altsaa
ikke til at spille under Krisen 1863—64. Ministrene tog intet
Hensyn til hans Indvendinger og Betænkeligheder; en enkelt
Gang, i Mødet den 26. Februar 1864, dæmrer tilmed Spørgsmaalet »om det hele constitutionelle System« (S. 89—90). Og i
Grunden faar man ikke Indtryk af, at senere konservative Mini
stre ved deres Afgørelser tog mere Hensyn (Se f. Eks. S. 393—98).
De offentliggjorte »Uddrag af Statsraasdprotokollerne« rejser
egentlig et interessant og vidtrækkende Spørgsmaal om den ind
skrænkede Kongemagts Karakter. De synes nemlig afgjort at
svække de Paastande, der fremsættes af Forfattere som Walter
Bagehot, Sidney Low og J. A. R. Marriott, der har skildret den
engelske Forfatning, »som den virker«, og tillagt Kronen ved
varende og betydelig Indflydelse som raadgivende, advarende og
tilskyndende Faktor i Statslivet.
Imidlertid er en saadan Betragtning ganske overfladisk. For
udsætningen for den Rolle, de nævnte Skribenter tillægger Mo
narken, er nemlig dels den mangeaarige Erfaring, han kan samle,
dels at han altid forstaar at hæve sig over Partierne. Erfaring
manglede Christian IX imidlertid fuldstændig, da han besteg
Tronen i 1863; han kom snarest som en indkaldt Fremmed, og
en af Vanskelighederne ham og Ministrene imellem var netop den,
at han mindst af alt kunde frigøre sig for Partipaavirkning. De,
der stadig taler igennem ham, var Helstatspolitikere, som sam
tidig ikke vovede at paatage sig Regeringsansvaret.
Desuden var hele Situationen i Danmark egenartet. Magt
forholdet i Statslivet var endnu paa ingen Maade fastlagt, og
denne Mangel kom til at præge hele den næste Menneskealders
parlamentariske og forfatningsretlige Udvikling her i Landet.
Hvordan Kronens Stilling i denne Sammenhæng egentlig formede
sig, praktisk-politisk set, har næppe nogensinde været klart, og
Taagen er paa ingen Maade lettet, fordi der med »Uddrag af
Statsraadsprotokollerne« er faldet Lysstrejf over en enkelt Gruppe
af Afgørelserne. Læsningen af det, der her er budt, vækker af
gjort Hunger efter mere.
Erik Møller.
Paul Holt: Verdenshistorie. En Oversigt til Undervisningsbrug.
I. Indledning og Oldtid. II. Middelalderen. Kbh. 1936—37.

Historisk Tidsskrift har ikke for Skik at anmelde Skolebøger.
Det er dog maaske urigtigt, thi det ligger godt nok indenfor et
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videnskabeligt Tidsskrifts Rammer at omtale ogsaa denne Gren
af historisk Litteratur, der endda i højere Grad end megen anden
har Betydning for den almindelige Historiekundskab og Historie
opfattelse, som danner Baggrunden for vor Videnskab. Man bør
vel i Regelen overlade den pædagogiske Side af Skolebøgerne i
Historie til undervisningskyndige og pædagogisk erfarne, men det
angaar i høj Grad Historikerne, om Skolebøgerne i deres Behand
ling af Stoffet og de Synspunkter, hvorefter der skrives, gengiver
den historiske Videnskabs Resultater kyndigt og redeligt. Der er
ingen Tvivl om, at Fremkomsten af Johan Ottosens Lærebog i
Nordens Historie i 1893 var et Udtryk for en betydningsfuld
Nyvinding i dansk og nordisk Historieskrivning, og Omform
ningen af de verdenshistoriske Skolebøger i de sidste Menneske
aldre fra V. A. Blochs og Thriges til H. Schwanenfliigels, G. N.
Starckes, P. Munchs og de senere, afspejler vigtige Bevægelser
i den videnskabelige Forskning, der med Rette burde vurderes
i Historisk Tidsskrift. Vanskeligheden ligger i at finde Anmeldere,
der ikke blot — og først og fremmest — har den videnskabelige
Kompetence, men samtidig de pædagogiske Forudsætninger,
uden hvilke en Vurdering af Skolebøgernes summariske Gengi
velse af de videnskabelige Kendsgerninger let kan blive ensidig
og smaalig. Dette var ikke vanskeligt for en Menneskealder siden,
da den højere Almenskoles Lærerstab rummede adskillige.Videnskabsmænd, der i større eller mindre Omfang havde Historie
undervisning som Bierhverv og næppe var de ringeste Historie
lærere. Nu er slige Dobbeltvæsner sjældne Fugle og næppe vel
set i den stramt organiserede højere Almenskole.
Et Udtryk for den historiske Videnskabs Interesse for Skole
bøgerne har man, som flere Gange omtalt her i Tidsskriftet (10.
Rk. II, 619 f.) i den internationale Historikerorganisations Ar
bejde for en kritisk Rensning af Skolebogslitteratur og histo
risk Undervisning for tendensiøst og folkeophidsende Stof og
Synspunkter; Baggrunden er Ønsket om Folkeforsoning, men
Historikerorganisationernes Arbejde har det direkte Udgangs
punkt at sikre sig, at Skolebogslitteraturen og Historieunder
visningen respekterer Videnskabens Resultater. Disse maa ikke
forfalskes ved nogensomhclst Tendens, selvfølgelig ej heller en
pacifistisk. Vi har den Tro, at den mest mulig objektive og
sandfærdige historiske Fremstilling bedst tjener det opvoksende
Slægtled, der i Skolen skal orienteres om sin egen og sit Folks
Stilling i den historiske Udvikling, før den gaar ud i Livet til
Samarbejde med den øvrige Verden. Det Arbejde, der i disse
Aar paa Foranledning af Foreningerne »Norden« er gjort for en

ANMELDELSER

463

tilsvarende Rensning af de nordiske Skolebøgers Fremstilling af
Nordens Historie, og hvorom der ogsaa her i Tidsskriftet (oven
for S. 356 ff.) er blevet gjort Rede, er et Skridt i samme Ret
ning som de internationale Bestræbelser; nordiske Videnskabsmænd og Historielærere har samarbejdet med positivt Resultat
paa en i Virkeligheden helt forbilledlig Maade.
Naar jeg med Brud paa Historisk Tidsskrifts Sædvane gør
Adjunkt Paul Holts Verdenshistories første 2 Bind til Genstand
for Omtale, er det imidlertid ikke for, som der iøvrigt kunde være
god Anledning til, i sin Almindelighed at anmelde denne Bog
med dens Fortrin og Mangler og paapege dens Plads i den Om
formning og Nyskrivning af Historieskolebøger, der er en Følge
af de sidste Aaringers livlige Røre indenfor de danske Skole
kredse, som bl. a. har affødt nye ministerielle Paabud om Histo
rieundervisningen og vel kunde fortjene en Vurdering fra historisk-videnskabeligt Synspunkt. En almindelig Behandling af
disse Aars Historieundervisningsproblemer og historiske Lære
bøger maa være forbeholdt andre, der, som jeg før i Tiden, er
aktivt med i Undervisningsarbejdet.
Min Omtale af Adjunkt Holts Bog skyldes udelukkende, at
der ved dens Fremkomst er sket en meget sigende Afvigelse fra
den Tendensfrihed, der hidtil, mig bekendt uden nogensomhelst
Undtagelse, har præget den historiske Skolebogslitteratur i Dan
mark. Danske Skolebøger har holdt sig fri fra al Agitation; Hr.
Holts Bog har brudt med denne uskrevne Vedtægt, og idet denne
Lærebog for Gymnasiet, der fremtræder smukt udstyret og har
flere værdifulde Egenskaber, fremfører en Raceteori, der tjener
en aktuel Tendens, som ikke blot er dansk Mentalitet ganske
fremmed, men ogsaa strider mod det historiske »Redeligheds
krav«, for hvilket Forfatteren i 1. Bind S. 14 i sin i det væsentlige
forstandige Indledning om »den historiske Videnskab« gør sig
til Talsmand. Andetsteds i Bogen bl. a. ved Pladsfordelingen
og visse uklare Bemærkninger og Synspunkter spores Tendenser,
der kunde pege i samme Retning som det raceteoretiske Af
snit. Da dette dog baade er uklart og mindre betydende, vil jeg
udelukkende holde mig til Hr. Holts Introduktion i dansk Skole
bogslitteratur af Teorier, der i Tyskland med velbekendte Formaal er begyndt at spille saa stor en Rolle.
De to første Bind af Hr. Holts Verdenshistorie vil blive efter
fulgt af endnu to. I det foreliggende I. Bind »Indledning og Old
tid« S. 35 motiverer Hr. Holt sin Holdning med, at »Racepro
blemet i de seneste Aar har faaet saa stor historisk Betydning,
at det paatvinger sig enhver Historiker«, og han fremsætter da
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en Inddeling af de nuværende europæiske Folk i 6 forskellige
Racer, hver med sine særlige ydre og tilsvarende sjælelige Kende
tegn. Man læser her:
Den første er den nordiske Race med følgende Kendetegn:
høj, langskallet, stort Baghoved, smalt Ansigt, udpræget Hage,
smal, lige eller krum Næse; lyst Haar og Øjne, hvid og rød Hud
farve. Hertil følgende sjælelige Egenskaber: Viljestyrke, Dømme
kraft, Forudseenhed, Fantasi, i Almindelighed tilbageholdende,
men i den givne Situation dristig, alt sammenlagt: en udpræget
Førertype. — Den findes overalt i Verden, men er mest udbredt
i Nordeuropa og Nordamerika. Som Eksempel paa den afbildes
Hertugen af Wellington.
Nr. 2 er Middelhavs Racen: lille af Vækst, langskallet,
stort Baghoved, smalt Ansigt, mindre udpræget Hage; smal
Næse, med høj Næseryg, brunt eller sort Haar, brune Øjne og
brunlig Hudfarve. Sjælelige Egenskaber: overfladiske Evner,
hurtig Opfattelse, let begejstret, Sans for alt ydre. — Findes
særlig i Frankrig, Italien, Spanien, Irland og i hele Amerika.
Rafael afbildes som Typen paa »Middelhavs-(vestisk) Race«.
Nr. 3 er den dinariske Race: høj, kortskallet, smalt’An
sigt, stejlt Baghoved, stærk Næse, brunt eller sort Haar, brune
Øjne, brunlig Hudfarve. Sjælelige Egenskaber: anlagt for det
heroiske og krigeriske, har skabende Evner, musikalsk, noget
grov og voldsom i sin Fremtræden. — Findes paa Balkan, i
Tyrol, Sydtyskland, Svejts, Østfrankrig og Nordamerika.
Nr. 4 er den alpine Race: lille, kortskallet; bredt Ansigt,
svag Hage, kort stumpet Næse, brunt eller sort Haar, brune
Øjne, gulbrun Hudfarve. Sjæleligt: gemytlig, brav, flittig, spar
sommelig, uden Fantasi; formløs Fremtræden; snæversindet,
uvillig overfor fremragende Personligheder. — Findes overalt i
Europa og hvor Europæere i Nutiden er vandret hen.
Som Type paa denne fantasiløse, snæversindede, misundelige
alpine (ostiske) Race afbildes Emmanuel Kant, medens Darwin
afbildes som Eksempel paa »en Blanding af nordisk og alpinsk
Race«.
Videre fortsættes med 5. Den østbaltiske Race: lille, kort
skallet, bredt Ansigt, fremstaaende Kindben, bred Underkæbe;
bred, kort Næse; lyst, stift Haar, lyse let skraat stillede Øjne,
lys Hudfarve. Sjælelige Egenskaber: sky, indesluttet, nøjsom,
stemningsbevæget. — Findes i Rusland, Baltiske Lande, Norden,
østlige Tyskland. Hertil gives intet Typebillede, og saadant findes
heller ikke ved 6, Denlæliske (daliske) Race: meget høj og
kraftig, lang eller middelskallet, bredt Ansigt med bred Under-
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kæbe, lyst Haar, lyse Øjne, lys Hud. Sjælelige Egenskaber: be
slutsom, retsindig, stædig, men uden Fantasi. — Findes i Tysk
land, England og Norden samt Nordamerika.
Endnu nævnes to ikke-europæiske Racer, den orientalske og
den forasiatiske, hvis sjælelige Egenskaber dog ikke angives, og
saa sluttes af med følgende efter den foregaaende Opregning og
ordrige Karakterisering noget forbløffende Konstatering: »Denne
Raceinddeling er stadig meget omdebatteret og den historiske
Betydning usikker, medens Inddeling i Folk er mere sikker«!
Disse Citater taler for sig selv, og det turde være unødvendigt
i et videnskabeligt Tidsskrift at spilde Ord paa Kommentarer.
I andre moderne danske Historielærebøger saasom P. Munchs og
Th. A. Mullers kan man finde kort og præcist nævnt det uendelig
lidet positivt sikre, der kan siges om disse Racespørgsmaal. Men
her serveres i en Skolebog, hvor Læserne staar helt uden Kon
trol, uvidenskabelige og forvirrede Postulater, der ikke kan gøre
nogensomhelst anden Virkning end at sætte Fantasi og Liden
skab i Bevægelse, virke agitatorisk og vildledende paa Skole
ungdommen.
Som nævnt har den nye Lærebog adskillige gode Egenskaber,
og det var vel tænkeligt, at den ved en Omarbejdelse, og naar
dette Raceafsnit blev helt udeladt, kunde blive et brugbart
Grundlag for Historieundervisning i en dansk Skole. Som Bogen
nu fremtræder, har det ovenomtalte Afsnit straks paa de højere
Almenskolers Lærermøde i Efteraaret fremkaldt skarp Indsi
gelse, medens andre Dele af Bogen kunde anerkendes. Dansk
historisk Videnskab maa slutte sig til Pædagogernes Protest mod,
at slig overfladisk Tendens indføres i vor Historieundervisning.
Aage Friis.

Nvt fra historisk Videnskab.
2. September 1936 døde fhv. Statsminister Niels Thomasius
Neergaard, f. 27. Juni 1854. Siden Slutningen af 1870’erne, da
han supplerede sin Magisterkonferens i Oldtidshistorie, med
Speciale i Jødernes Historie, ved en statsvidenskabelig Eksamen,
havde han sin egentlige Livsgerning som Redaktør af »Tilskueren«,
derefter af »Aarhus Amtstidende«, og siden som Direktør for en
stor Livsforsikringsvirksomhed, men først og fremmest som
Politiker og tidligt som politisk Fører fra 1887, da han indtraadte
i Folketinget, til 1932, da han udtraadte af dette. Mellem 1908
og 1929 sad han 6 Gange i skiftende Venstreministerier, som Fi
nansminister, Forsvarsminister og Konseilspræsident-Statsminister. Men jævnsides denne opslidende Livsgerning gjorde han,
mest som Fritidssyssel og hemmet ved Døgnets Krav, sin Indsats
som Historiker. Da Hovedværket »Under Junigrundloven« var
afsluttet i Oktober 1916, vurderedes her i Tidsskriftet (9. Rk. I,
89—129) denne Fremstilling af »Det danske Folks politiske Hi
storie 1848—66«, dens Forfatters Forudsætninger og Udvikling,
Værkets Plads indenfor Samtidens danske Historieskrivning.
Skildringens banebrydende Karakter, Forfatterens Kundskabs
fylde, praktisk politiske Forstaaelse og Objektivitet paapegedes,
men samtidig Begrænsningen i Værkets Plan og Gennemførelse.
Allerede under den længe varende Udgivelse og endnu mere efter
dets Afslutning anerkendtes Arbejdet som et saare betydnings
fuldt Bidrag til det 19. Aarhundredes Danmarkshistorie; efter
Aarhundredskiftet indtog Forfatteren en højtagtet Stilling blandt
danske Historikere. Udover »Under Junigrundloven« indskræn
kede Neergaard, der ikke var meget for at skrive mere tilfældige
historiske Afhandlinger og nødigt indlod sig paa Polemik om
videnskabelige Problemer, sig mest til at nedlægge Frugterne af
sin politisk-historiske Viden i en Række instruktive Artikler om
politiske Personligheder fra Tiden omkring 1840 til vore Dage.
Han skrev ved Aarhundredskiftet nogle faa Biografier i de aller
sidste Bind af Brickas »Dansk biografisk Leksikon«, 30 Aar senere
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et stort Antal i de første 12 Bind af den nye Udgave; ved hans
Død laa adskillige Artikler færdigt skrevne. Neergaard havde
i mange Aar tænkt sig i et Memoireværk at afslutte den Syslen
med dansk politisk Historie i den frie Forfatnings Tid, som siden
hans første Ungdom stedse havde fængslet ham og paa mang
foldige Maader var indvævet i og prægede hans politiske Virk
somhed. Et saadant Værk skulde i nøje Overensstemmelse med
hans Sky for unødig Fremvisning af de intime Sider af sit Væsen
kun i ringe Grad sysselsætte sig med hans Person, men væsentlig
skildre Forudsætningerne for hans Deltagelse i det offentlige Liv
og Resultaterne deraf. Det Bind Erindringer, han udgav 1935
med Undertitlen »Fra Ungdomsaarene og mit offentlige Liv
1854—94«, skildrede hans Udvikling indtil Afslutningen af det
storpolitiske Forlig, der satte Skel ikke blot i dansk politisk
Historie men ogsaa i Neergaards egen Livsbane. Han havde til
Hensigt at fortsætte Værket, og det er saare beklageligt, at hans
Bortgang hindrede dette; det vilde have været i høj Grad ønske
ligt, om Neergaard ud fra sin Førstehaandsviden havde udtalt sig
om sin Holdning i hele denne betydningsfulde Periode og ganske
særligt om Begivenheder, hvor hans Stilling var uklar eller i alt
Fald meget stærkt omtvistet, saasom under Albertikatastrofen
1908, ved Krigsudbrudet 1914 og under Begivenhederne i Foraaret 1920. Da der fra andre fremtrædende Parthavere fore
ligger betydningsfulde Optegnelser, er det dobbelt beklageligt,
at der ikke iblandt Neergaards righoldige skriftlige Efterladen
skab, der er overgaaet til Rigsarkivet, findes Forarbejder til
Erindringernes Fortsættelse.
Her skal ikke gentages, hvad jeg i 1918 i »Historisk Tids
skrift« skrev til Karakteristik af »Under Junigrundloven« og
dens Forfatter. Neergaards Forfatterskab i hans senere Aar
føjede ikke væsentlig nye Træk til Billedet fra den Gang. I de
biografiske Artikler som i »Erindringerne« fandt hans indtræn
gende Kendskab til alle Sider af den politiske Danmarkshistorie
stadigt Udtryk. Hans forbilledlige Objektivitet, Evnen til klart
at fremstille et Sagforhold og en Udvikling, hans roligt afvejende
Dom, hans gode, jævne Stil, var til det sidste den samme, som
da han i sin Ungdom skrev oplysende historiske Smaaskrifter
eller da han paabegyndte sit Hovedværk. Ogsaa Begrænsningen
genfindes; det udenrigspolitiske, det rigsdagspolitiske havde, naar
han skrev Historie, hans Hovedinteresse. Han var sikkert en af
vore i Socialpolitik og økonomisk Politik mest Kyndige, men det
traadtc relativt lidet frem i hans Stofvalg. Han var en høj kul
tiveret Personlighed og meget interesseret i alt menneskeligt, i
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Kunst, religiøse Spørgsmaal, Skønlitteratur og for Videnskabens
Udvikling paa Omraader, der i og for sig laa ham ret fjernt. I
hans historiske Forfatterskab mærkes dog i ringe Grad disse
vidtspændende Interesser og heller ikke noget stærkt bevæget
Temperament. Hans politiske Indflydelse beroede paa og hans
Deltagelse i al politisk Debat virkede ved urokkelig Saglighed,
opbygget paa en omhyggelig indsamlet Viden; paa tilsvarende
Maade indgød hans Redegørelser for Mennesker og Begivenheder
Tillid. Men Sagligheden kunde virke tørt, Personskildringerne
var træffende og redelige, men virkede ikke ved mærkbar An
skuelighed eller særpræget Form.
Om Neergaards politiske Virksomhed er der modstridende Op
fattelser, men fuld Enighed i Bedømmelsen af hans Indsats som
Historiker. Det skyldtes den langsomme Fuldendelse af hans
eneste store Værk, at han først 1918 blev Medlem af »Det konge
lige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog«. Ved
Universitetets 450-aarige Aarsfest blev han Æresdoktor i Filosofi.
Højt paaskønnet er hans aktive Interesse for dansk Videnskab,
ikke mindst dansk Historieforskning. Som indflydelsesrigt Med
lem af Finansudvalgene, som Finansminister og Statsminister,
som Medlem af Rask-Ørsted-Fondets Bestyrelse og af Direk
tionen for Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat havde han
rig Lejlighed til ved sin elskværdige og forhandlingsdygtige Op
træden at støtte mange Planer til Videnskabens Fremme. For
Historikere af alle Aldersklasser blev han en klog og opfindsom
Vejleder. Man kunde stedse regne paa hans solide Medarbejder
skab i de videnskabelige Organisationer, hvoraf han villigt blev
Medlem, saasom i »Danske Selskab« eller i de sidste Aar i »Institutet for Historie og Samfundsøkonomi«, hvor Samarbejdet
mellem Historikere og Nationaløkonomer havde hans største
Sympati.
Det var naturligvis først og fremmest Mænd, for hvem Hi
storie var den centrale Livsgerning, der fra 1864 indtil Aartiet
efter Verdenskrigen bragte dansk Historieskrivning en Blomstring
som aldrig før. Men saavel Niels Neergaard som Marcus Rubin,
der begge havde deres daglige Gerning fjernt fra Historien, ydede
ikke blot ved deres store Bøger men ogsaa ved deres særegne
Forudsætninger, ved mangehaande Tilskyndelser og personlig
Paavirkning Faghistorikerne en Støtte, uden hvilken dansk
Historieforskning og Historieskrivning vilde være mindre alsidig.
Neergaard blev den sidstlevende i denne rigt udstyrede, arbejds
dygtige Kreds, hvis Virken har sat sig uforgængelige Spor i dansk
Historieforskning og Historieskrivning.
Aage Friis.

NYT FRA. HISTORISK VIDENSKAB

469

Den 24. Marts 1936 døde Alfred Stern næsten 90 Aar gammel.
Født 1846 i Göttingen af en Professorfamilie. Han studerede Hi
storie i Rankes og Waitz" Skole, kom 1872 som Professor i
Verdenshistorie til Universitetet i Bern, og var fra 1887 helt
til 1928 Professor i moderne Historie ved det schweiziske Poly
teknikum i Zürich, hvor han fik god Tid til videnskabeligt Ar
bejde. I denne By blev han og hans gæstfrie Hjem et aandeligt
Midtpunkt, og hans Studium af det 19. Aarhundredes Historie
gav Grundlaget for intime Forbindelser mellem den utrættelige,
alment interesserede, paa en Gang karakterfulde og sjældent
elskelige Forsker og utallige ældre og yngre Kaldsfæller rundt
om i Europa.
Sterns væsentlige Produktion begyndte 1868 med et Skrift
Über die 12 Artikeln der Bauern, 1877—79 udgav han John Milton
und seine Zeit, 1881 Geschichte der Revolution in England, 2. Op
lag 1898, 1889 Das Leben Mirabeaus. Derefter vendte han sig
til det 19. Aarhundrede og udsendte 1894 første Bind af sit Ho
vedværk Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum
Frankfurter Frieden von 1871. I 1924 fuldførtes det med 10.
Bind og i Mellemtiden var det blevet ledsaget af talrige mindre
Publikationer. Det store Værk, hvoraf adskillige Bind er kommen
i to Oplag, bygger ikke blot paa et omhyggeligt Kendskab til
den trykte Litteratur, til selv fjerntliggende Dele af den euro
pæiske Dagspresse, men ikke mindst for Aarene 1863—71, paa
et omfattende Studium i de europæiske Hovedarkiver, som For
fatteren med utrættelig Flid, stor Sporsans og vaagen Kritik ud
nyttede i saa stort et Omfang, som det indtil Verdenskrigens
Afslutning med den begrænsede Adgang til Statsarkiverne var
muligt. Værket maatte efter Emnets Omfang naturligvis ind
skrænke sig til en Oversigt, men det indeholder paa en Mængde
Punkter betydningsfuld Udvidelse af vort Kendskab til væsent
lige Enkeltheder; i mange Afsnit er der givet en helt original
Fremstilling. Som alt hvad Alfred Stern skrev, udmærker hans
Hovedværk sig ved den klare, tiltalende Fremstilling, den alsidige
og ligevægtige Hensyntagen til de forskellige Sider af den poli
tiske Udvikling, men først og fremmest ved Redelighed og
Upartiskhed. Det er skrevet ud fra en afklaret human og liberal
Livs- og Verdensopfattelse og Stern har som en fintfølende og
udviklingsdygtig Discipel af Ranke anvendt historisk Kritik paa
de moderne Tider. Indtil de sidste Tiaar, hvor Arkivernes Op
lukning og Verdenskatastrofen paa mange Maader aabnede nye
Forskningsmuligheder og bragte nye Synspunkter i Forgrunden,
var Sterns Værk enestaaende, den grundigste og med størst
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Upartiskhed skrevne Fremstilling af Europas samlede politiske
Udvikling.
Under sin Udforskning af Europas Statsarkiver var Stern ogsaa kommet til København og knyttede livsvarig Forbindelse
med danske Historikere. 1924 blev han Medlem af Videnska
bernes Selskab.
Aage Friis.

I Dagene 16.—20. August 1937 afholdtes i Riga det første
baltiske Historik er møde. Initiativet til Kongressens Sam
menkaldelse var udgaaet fra lettisk Side, og Undervisnings 
minister, Professor August Tent el i s overtog Præsidiet, medens
Professor Francis Balodis udførte en Generalsekretærs For
retninger. Der var anmeldt Deltagelse fra 13 Lande, nemlig
Tyskland med 21 Delegerede, Danmark 9, Fristaten Danzig 3,
Estland 17, Finland 8, Frankrig 4, Ungarn 1, Italien 2, Letland
139, Litauen 13, Norge 2, Polen 25 og Sverige 39. Den største
udenlandske Delegation stammede saaledes fra Sverige, men
baade herfra og fra de andre Lande udeblev i sidste Øjeblik en
kelte Delegerede.
Kongressen var organiseret paa lignende Maade som andre
internationale historiske Sammenkomster. Der afholdtes en Række
Plenarmøder, og ellers henvistes mere specielle Emner til Behand
ling i Sektioner, af hvilke der var fem: Forhistorie og Arkæologi,
almindelig Historie, Kulturhistorie, Krigshistorie og Arkivviden
skab. Paa det officielle Program var optaget ialt 64 Forelæsninger,
men flere af disse udgik ved, at de Delegerede udeblev. Tyskerne
gjorde sig meget stærkt gældende ved en Række kraftige, ofte
agitatorisk formede Forelæsninger om den tyske Kulturmission
i de baltiske Lande. Fremhæves kan Professor Fr. Rorig om
Hansestædernes kulturelle Oplysningsarbejde, Professor Otto
Scheel om Nord- og Østersøomraadet i sengermansk Tid og
Professor W. Vogel om Kampene i Østersøen 1561—1721, set
i europæisk Perspektiv. Ogsaa Polakkerne var meget aktive. De
kendteste Forelæsere var Professor O. Halecki om Jagellonerne
og Livland og Professor M. Handelsmann, der i et elegant og
overlegent Exposé trak Hovedlinjerne op i polsk Politik i de
baltiske Lande. Foruden af disse to ledende Skikkelser inden for
polsk historisk Videnskab holdtes der Forelæsninger af et be
tydeligt Antal yngre Forskere. Som den tredie største Interessent
i de baltiske Spørgsmaal ydede Sverige et vægtigt Bidrag til
Kongressens Arbejde ved Forelæsninger bl. a. af Professor Nils
Ahnlund, Docent A. Schiick og Dr. N. L. Rasmusson. Fra
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dansk Side talte cand. mag. Aksel E. Christensen i den hi
storiske Sektion om Sundtoldregnskaberne og Østersøhandelen,
Resultater og Problemer, medens Arkivar Arthur G. Hassø i
Arkivsektionen redegjorde for Kilderne til lettisk og estnisk
Historie i det danske Rigsarkiv.
I Tilslutning til Kongressen var der i Riga arrangeret en stor
Udstilling af Billeder, Kort og Malerier, der viste Byen Rigas
Vækst gennem Tiderne frem til Dagen idag. Endvidere blev der
paa to af Kongressens Mødedage foretaget store Heldagsud
flugter i Turistbiler. Den første, der var den mest vellykkede, gik
over Ronneburg, Rigaerærkebispens Sommerresidens, til Valmiera
med ærkæologiske Udgravninger og hjem over Cesis med den
majestætiske Ordensborg. To Dage senere fandt der en Ekskursion
Sted gennem Kurland til de vigtige lettiske Udgravninger af Byer
og Borge omkring Aar 1000 i Talsi og Kandava. Flertallet af de
Byer, man besøgte, arrangerede store Festligheder, og der vistes
Kongresdeltagerne megen Gæstfrihed ogsaa af Byen Riga. Stats
præsidenten, Dr. Ulm anis, der var Kongressens høje Protektor,
modtog samtlige Deltagere ved en Reception paa Slottet.
Paa Slutningsmødet vedtoges det at gøre de baltiske Historiker
møder til en fast Institution og paa ny at mødes i Sverige i 1941.
Harald Jørgensen.

Paa samme Forlag, Gustav Fischers i Jena, hvor i 1933 den
store Dänische Wirtschaftsgeschichte udkom, er der 1935 frem
kommet et Arbejde, som vil være særdeles instruktivt for nor
diske Læsere: Karl Wührer: Beiträge zur ältesten Agrargeschichte
des germanischen Nordens (152 Sider). Forf. har som Stipendiat
været udsendt til de nordiske Lande fra det af Professorerne Alfons
Dopsch og Erna Patzelt ledede Seminar für Wirtschafts- und
Kulturgeschichte ved Wiener-Universitetet, og man maa be
undre det Overblik, det er lykkedes ham at skaffe sig over Fag
litteraturen lige op til 1935. Bogen er — paa Svensk — tilegnet
svenske Venner.
Da de skriftlige Kilder først dukker ret sent op her i Norden,
er Forf. hurtigt blevet klar over, at den ældste Agrarhistorie her
nødvendigvis maa støtte sig til Arkæologien, Stednavneforsk
ningen, Bebyggelseshistorien og flere andre Hjælpevidenskaber,
og han fremdrager derfor stadig disse Nabovidenskabers Forsk
ningsresultater og udnytter dem for den egentlige Landbrugs
historie.
Til Indledning drøfter Forf. Værdien af de antike Beretninger,
som han med Rette advarer mod at gøre for stor, naar det drejer
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sig om det fjerne Norden, til hvis Folkeslag den antike Verden
kun kan have haft et meget begrænset Kendskab. Han anfører
Klimaforskningens Resultater, og beklager, at de endnu ikke
altid med fuld Tryghed lader sig anføre til Forklaring af bebyg
gelseshistoriske Foreteelser. I et Hovedafsnit om Arten af den
ældste faste Bosættelse i Skandinavien omtaler han Skoven,
især den aabne Skov af Lunde og Lysninger, og Overgangsomraadet imellem Skovbryn og aaben Flade med Eng og Græsgang,
som den Naturformation, der især blev foretrukket af den ældste
Agerbruger. Dernæst afvejer og sammenligner han Arkæologiens,
Stednavneforskningens og den egentlige Bebyggelseshistories
Vidnesbyrd, der alle synes at pege hen imod Tiden kort før Kristi
Fødsel som den Tid da den danske Landsby opstaar. Det er
muligt, at Forf. her gaar noget videre end berettiget. Det tør,
som nylig fremført (1937) i Prof. Hatts »Landbrug i Danmarks
Oldtid«, ikke benægtes, at Landsby forekommer Side om Side
med Enkeltgaard allerede i Stenalderen. At der i førromersk Jern
alder sker en stærk Intensivering af Landsbybebyggelsen, er dog
sikkert nok.
Et meget instruktivt Kapitel handler om Agerfordeling og
Markordning (Flurverfassung), med fyldige Referater af den paa
gældende Litteratur op til den nyeste Tid.
Sluttelig inddrages i et meget interessant Afsnit ogsaa Rets
historiens, Folkemindevidenskabens og Religionshistoriens Ho
vedresultater i Undersøgelsen, og Bogen ender med et kort og
klart Tilbageblik over Resultaterne.
Der eksisterer næppe i nordisk Litteratur i Øjeblikket nogen
Bog, der giver en mere alsidig og lærerig Introduktion til Studiet
af Nordens ældste Agrarhistorie. Med klart Blik for det væsentlige
i de forskellige Forskningsgrenes Resultater forbinder Forf. en
selv for nordiske Forskere usædvanlig Belæsthed, der har gjort
hans Bog til en uundværlig Haandbog for enhver nordisk Agrar
historiker, ikke mindst paa Grund af de særdeles fyldige Kildeog Litteraturhenvisninger og Referater af Speciallitteraturen om
dette Emne fra samtlige nordiske Lande, og da Bogen er forsynet
med et 20 Sider stort tættrykt tospaltet Sag- og Navneregister,
kan der ikke være Tvivl om, at den vil finde mange Benyttere i
Norden.
Netop den Omstændighed, at Forf. kommer fra et mellem
europæisk Milieu og er udgaaet fra Alfons Dopsch’s Skole, hvis
Leder mere end nogen anden har sat sit Præg paa den europæiske
økonomiske Historie, ogsaa i Norden, har sikkert bidraget til at
styrke hans Evne til hurtigt at orientere sig ogsaa i Nordens
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Agrarhistorie og indordne dens Resultater i deres almeneuropæiske
Sammenhæng.
Svend Aakjær.

Vor Kundskab om Oldtidens Bygningsformer i Danmark er
blevet overordentlig stærkt udvidet ved de Udgravninger, som
Hans Kjær og siden fremforalt Gudmund Hatt har foretaget i
Jylland i de sidste Aartier. De Bygninger, man har fundet, har
været enten lerklinede eller med Jord- og Græstørvsvægge. Der
har dog sikkert samtidig været andre Bygningskonstruktioner i
Anvendelse, og hvad der gælder for Jylland, behøver ikke ogsaa
at gælde for Øerne. Det maa antages, at der er meget langt igen,
inden disse Spørgsmaal kan besvares med nogen Sikkerhed; i
Særdeleshed ved vi endnu næsten intet om, i hvad Udstrækning
Træbygninger har været i Brug. Ogsaa her vil dog Udgravninger
kunne give os bedre Besked; selv om Træet er bortraadnet, vil
Aftrykket deraf i Jorden ofte endnu kunne paavises. Men sam
tidig maa den største Vægt lægges paa Studiet af endnu bevarede
Bygninger med gamle Konstruktionstyper.
Træarkitekturen i Danmark har dels været Stavbygninger,
udelukkende med lodrette Vægplanker, dels Bulhuse, med vand
rette Planker indskudt mellem de lodrette Vægstolper. Den
første Type er den bedst kendte, og man tænker sig sædvanlig —
uden at der dog vides meget positivt derom — at vort ældste Sæt
af Kirker har været Stavkirker. Men Bulkonstruktionen har
aabenbart haft en ligesaa stor Udbredelse indenfor Sydskandinavien. Derom har tidligere meget lidt været kendt, men det
fremgaar klart af en storstilet Publikation, som er udsendt i disse
Aar, nemlig Mogens Glemmensen: Bulhuse, Studier over gammel
dansk Træbygningskunst (1937). Det er et i enhver Henseende
mønstergyldigt Værk, med udtømmende Beskrivelser og med geo
grafiske og historiske Redegørelser for Bulhusenes Udbredelse. De
er især karakteristiske for det østlige Jylland og Sønderjylland,
Halland, det nordlige Skaane, Blekinge samt Øland og Gotland.
Paa de danske Øer kan de derimod kun ganske sporadisk paavises.
Arkitekt Glemmensen har igennem 20 Aar forberedt dette
Værk, og det er hans store Fortjeneste at have foretaget sine
Undersøgelser og Opmaalinger, inden det var for sent. Det var
et Arbejde i yderste Øjeblik; mange af de Bulhuse, han har maalt
og beskrevet, er nu forsvundne, og snart vil Bulhuset kun være at
finde i Bygningsmuseerne.
Poul Norlund.

»Der Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertums
kunde« har under ledelse af Dr. Friedrich Stuhr udsendt bind
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XXV, afdeling A, af Mecklenburgisches Urkundenbuch. Det inde
holder som supplement til tiden 1166—1400 ca. 1000 breve og
regester af breve, for en stor del hentede fra de pavelige kopi
bøger i Vatikanet og fra de vendiske byers stadsbøger. En for
nyet gennemgang af de vendiske byers arkiver har dog samtidig
bragt en række hidtil ukendte diplomer for dagen, heriblandt et
dusin breve, som er udstedt af danskere eller vedrører danske
forhold. De fordeler sig nogenlunde ligelig over perioderne 1301—18
og 1350—79. Blandt disse breve er der tre kongediplomer, ud
stedt henholdsvis af Erik 6. (1301 5/8 og 1318 24/7) og kong Oluf
(1379 13/12). Desuden maa fremhæves, at der under 1358 12. sept.
og 1359 8. dec. findes to vidisser af Erik 6. diplomer fra 1298
29. nov. (ikke anført i Regesta eller Repertorium) og fra 1302 11.
nov. (Regesta * 829), som angives at være forfalskninger fra
16. aarhundrede.
Samtidig foreligger 2. hefte af Pommersches Urkundenbuch VII
omfattende tiden 1328 7. maj til 1330 31. dec. Foruden de gode
tekster kan fremhæves at det indeholder tre hidtil utrykte dip
lomer af bisp Jens af Roskilde fra 28.—29. sept. 1329 og et skøde
brev om gods paa Rügen, udstedt af enken efter drosten Laurends
Jonsen.
C. A. Christensen.

Blandt de talrige Facsimileoptryk, som i de seneste Aar har
set Lyset, tilkommer der utvivlsomt den af John Kroon for
anstaltede, i »Malmo Ljustrycksanstalt« fremstillede Udgave af
Malmø Stadsbog, Registrum ville Malmøyghe (1937) en virkelig
Hædersplads. Selvom der ikke sjældent kan rejses berettigede
Indvendinger mod den stærkere og stærkere Tendens til at lade
personligt Udgiverarbejde afløse af mekanisk Reproduktions
teknik, saa maa dog al Kritik forstumme over for en Udgave som
den her foreliggende af en enkelt, betydningsfuld Godex. Med Be
nyttelse af alle den moderne Tekniks Hjælpemidler er det lykkedes
at fremstille en usædvanligt naturtro Gengivelse af Originalen,
saaledes at man faar et baade smukt og paalideligt Indtryk af
dennes Ejendommeligheder i videste Udstrækning, ikke mindst
selvfølgelig i palæografisk Henseende. Hertil kommer endvidere,
at Haandskriftet ogsaa indholdsmæssigt set har en ikke ringe
historisk Værdi. Det er paabegyndt 1420 af Stadsskriveren Aage
Jensen Degn (Dyekn), omfatter Tiden indtil 1652 og indeholder
Afskrifter af de vigtigste Breve og Dokumenter vedrørende
Malmø By. I en kortfattet »Historik« giver Docent Ingvar
Andersson paa instruktiv Maade en Oversigt over denne Stads-
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bogs principielle Stilling og Betydning til Oplysning om juridiske,
administrative og kommercielle Forhold i en senmiddelalderlig
Skaanestad, medens Stadsarkivaren i Malmø Leif Ljungberg
skildrer Originalens Historie og giver en fyldig Udsigt over
Indholdet med Angivelse af, hvor de deri indførte Breve er trykt.
Med en vis Tilfredshed kan man fra dansk Side konstatere, hvor
stor en Del af dette Brevmateriale for første Gang er fremdraget
af Udgivere som Langebek, J. L. A. Kolderup-Rosenvinge, Camillus Nyrop og William Christensen.
Bjørn Kornerup.
Dr. Heinz Lehmann: Die deutsche Kanzlei zu Kopenhagen
als Vorkämpferin für den Absolutismus in Dänemark und als Ver
waltungszweig innerhalb des dänischen Verwaltungssystems bis 1676
(Disp. Hamburg 1936) giver ikke den stærkt tiltrængte, arkivalsk
dokumenterede Fremstilling af Tysk Kancelli’s Historie i ældre
Tid. En saadan kan vel heller næppe ventes af et mindre Ar
bejde som det foreliggende, saa meget mindre som Forfatteren
ikke blot har villet skildre Kancelliets administrative, men ogsaa dets politiske Betydning. Grundlaget er da i alt væsentligt
den trykte Litteratur, hvis Forfattere iøvrigt kunde have været
citeret med større Omhu. I. A. Fridericias Navn er saaledes
konsekvent stavet galt, og Niels Slange er i litteraturforteg
nelsen opført som Forfatter til »Christian IV’s Skib paa Skander
borg Sø«.
Det er ikke uden Interesse at følge Skildringen af Tyske Kan
celli som »Vorkämpferin für den Absolutismus in Dänemark«,
selv om Linien bliver trukket lovlig haardt op, saa at det i Virke
ligheden snarere bliver de tyske saavel adelige som lærde Raadgiveres Indsats gennem Tiderne, der skildres, end Kancelliets.
Værre er det, at Fremstillingen af Kancelliet som Forvaltnings
institution lider af utilstedelige Mangler. Med nogen Overraskelse
læser man (S. 25), at Rentekammerets jydske Sager sorterede
under Tyske Kancelli, samt (S. 24) at det samlede kongerigske
Kirkevæsen saavelsom Hertugdømmernes efter Reformationen
henlagdes hertil. En Undtagelse dannede kun det under Ribe
(sie) Stift hørende Als med Ærø. Ribe Stift maa altsaa ogsaa
formodes at have været unddraget Tyske Kancelli’s Almagt.
Til sin Lettelse erfarer man dog (S. 53), at Kirkevæsenet —
tilligemed Militær- og Bjergværksvæsen — ved Enevældens Ind
førelse havde vundet saa meget i Danskhed, at det nu med Rime
lighed kunde udskilles fra Tyske Kancelli!
Johanne Skovgaard.
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Det berømte Georgia Augusta-Universitet i Göttingen har
fejret Mindet om 200-Aarsdagen for sin Oprettelse 1734 paa en
virkelig værdig Maade ved at træffe Beslutning om at foran
stalte en fuldstændig Udgave af Matriklen over dem, der er blevet
immatrikulerede her. Efter flere Aars vedholdende Arbejde fore
ligger nu første Bind, omfattende Aarene 1734—1837, af dette
Storværk under Titel: Die Matrikel der Georg-August-Universität
zu Göttingen, udgivet af Götz von Selle, og ledsaget af et »Hilfs
band«, der indeholder Personnavneregister og kortfattede Op
lysninger om en Del af de immatrikulerede. Dette sidstnævnte
Afsnit er for saa vidt det mindst tilfredsstillende, som det i alt
for høj Grad har en tilfældig og brudstykkeagtig Karakter. Hoved
vægten hviler saa afgjort paa selve Tekstudgaven, der synes be
sørget med stor Omhu, og som vil blive et værdifuldt Hjælpe
middel for Kendskabet til den nyere Tids Lærdomshistorie. Alle
rede Tallet af Indførsler, ca. 40 000 i det første Aarhundrede, er
i sig selv imponerende og taler sit tydelige Sprog om den Til
trækningskraft, Georgia Augusta udøvede paa Datidens lære
lystne Ungdom, men endnu vigtigere er det, at man nu for første
Gang er i Stand til med Sikkerhed at opstille Lister over, hvem
der fra de forskellige Lande har søgt til dette Universitet. Da
Göttingen især fra Midten af det 18. Aarhundrede var et Kultur
centrum af den største Betydning ikke blot for Tyskland, men
ogsaa for hele Norden, ikke mindst for Danmark, er der Grund
til fra dansk Side at omfatte den nypublicerede Matrikel med
særlig Interesse. Forventningerne vil næppe blive skuffede. Alle
rede ved en foreløbig Gennemgang træffer man talrige danske
Navne; en Del heraf er gamle Kendinge, men mange ogsaa
ganske nye. Som nævnt blev Universitetet stiftet 1734, og alle
rede 1735 studerede her 3 Jurister fra Haderslev foruden 2 Teo
loger fra Holsten. I de første 25 Aar er der optalt 37 fra selve
Kongeriget Danmark foruden talrige Slesvigere og endnu flere
Holstenere. Senere blev Tilstrømningen langt stærkere — alene
i 1816 immatrikuleredes 63 Danskere. Som den første studerende
fra Kongeriget maa nævnes Grev Otto Manderup Rantzau, im
matrikuleret 1737, senere Gehejmeraad, Stiftamtmand og Med
lem af Videnskabernes Selskab. Af Høsten blot fra de første 25
Aar kan iøvrigt som særlig bekendte Danskere anføres: Thøger
(Tycho) Hofman (1738), Terkel Klevenfeldt (1741), Jens Sneedorff (1749), Jacob Baden og Tyge Rothe (begge 1756). Et Ud
drag af Matriklen, ledsaget af Kommentar, paatænkes for Dan
marks Vedkommende udgivet i »Kirkehistoriske Samlinger«.
Bjørn Kornerup.
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J. O. Bro Jørgensens store Værk: Forsikringsvæsenets Hi
storie i Danmark indtil det 19. Aarhundrede (Udgivet af Wesmanns
skandinaviske Forsikringsfond. Kbhvn. 1935) fortjener megen
Anerkendelse. Ud fra sine beskedne Forudsætninger som Amatør
historiker paa det her omhandlede Omraade skønner Anmelderen
ikke rettere, end at Bro Jørgensen har løst den ham stillede Op
gave paa en i det store Hele tilfredsstillende Maade. Herfor har
han da ogsaa som universitetsuddannet Historiker og som Arkiv
embedsmand haft de bedste Betingelser, og i hans Fremstilling
spores kun sporadisk, at han ikke tillige har Uddannelse som
Forsikringsmand. Det er vistnok lykkedes Bro Jørgensen at finde
og nogenlunde udtømmende at udnytte saa godt som alt forhaandenværende utrykt og trykt dansk Materiale til Forsikrings
væsenets tidligste Historie herhjemme. Han har dog ikke blot be
nyttet de hjemlige Arkiver, men tillige enkelte tyske, og han har
ikke begrænset sin Fremstilling til den egentlige Forsikrings Historie,
men har ogsaa taget Forhistorien med — maaske lidt for udfør
ligt — idet han f. Eks. har behandlet de middelalderlige Gilders
kendte forsikringslignende, økonomiske Hjælpeforanstaltninger
til Gildesmedlemmernes Fordel. Nogen direkte Forbindelse mel
lem disse gamle Støtteforanstaltninger og den egentlige For
sikring paa den Maade, at denne skulde have sin Oprindelse i
hine, er dog ikke derved blevet paavist. Ogsaa efter Fremkomsten
af Bro Jørgensens Bog maa man antage, at de tre »gamle« For
sikringsgrene, Sø-, Brand- og Livsforsikringen (som Bro Jørgensen
i Hovedsagen maa holde sig til, da der i den Periode, han behandler,
ikke fandtes andre af større Betydning) er overført til os fra Ud
landet, efter at de der allerede havde naaet en ikke ringe Ud
vikling.
Med Bro Jørgensens Bog skulde herefter et bestemt tids
mæssigt og erhvervsmæssigt afgrænset økonomisk Omraade have
faaet sin i det væsentlige afsluttende historiske Behandling, saaledes at der for dette Omraades Vedkommende ikke bliver meget
for fremtidige historiske Forskere at pille med. Ifølge sine ind
ledende Bemærkninger til Bogen synes Bro Jørgensen ganske
vist selv at mene, at der stadig vil være forsikringshistoriske
Opgaver nok at løse, men dette er formentlig kun et Udslag af
Forfatterens Beskedenhed. Før Anmelderen vil tro, at der er
noget mere om det (bortset naturligvis fra Tiden efter 1800),
maa han i hvert Fald til nærmere Skøn have paapeget, hvor de
uløste Opgaver ligger og venter paa deres Løsning, Det er ganske
vist højst sandsynligt, at der fra Perioden før 1800 vil kunne
findes frem een eller flere Begravelseskasser, en eller anden lille
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gensidig Forsikringsforening o. s. v., som Bro Jørgensen ikke har
haft fat paa, men det er mest sandsynligt, at saadanne eventuelle
Smaafund højst vil have en vis Kuriositetsinteresse. Skaaret til
efter een Læst, som de tidligste Forsikringskasser i det væsentlige
var, kender man dem saa at sige alle, naar man blot kender nogle
Stykker af dem. Og i en litterær historisk Fremstilling maa det
vel særlig komme an paa at drage det typiske i den historiske
Udviklingsgang frem i Lyset og ikke paa at hobe de flest
mulige Detailler op. Bl. a. paa dette Punkt viser den viden
skabeligt skolede Historiker sin Overlegenhed over Amatør
historikeren.
Anmelderen finder saa meget mindre Grund til at antage,
at der endnu findes større Hemmeligheder at afsløre vedrørende
Forsikringsvæsenets tidligste Udvikling herhjemme, som han er
af den Mening, at end ikke det dog ret omfattende nye Stof, Bro
Jørgensen har fremdraget, har formaaet at kaste helt nyt Lys
over denne Udvikling, men at dette nye Stof i Hovedsagen kun
bekræfter, hvad man tidligere vidste, og maaske i nogen Grad
retoucherer det Billede af Udviklingen, som allerede tidligere
havde tegnet sig paa Baggrund af forud foreliggende forsikrings
historiske Studier.
Forholdet er nemlig ikke det, at Forsikringsvæsenets Histo
rie i Danmark ikke har været Genstand for litterær Behandling,
før Bro Jørgensen skrev sin Bog. Der har tværtimod længe foreligget trykte historiske Redegørelser for saavel Brand- som Livsog Søforsikringens tidligste Udvikling herhjemme, og selv om
disse historiske Arbejders Hovedformaal har været at skildre
ganske bestemte Forsikringsanstalters Opstaaen og Vækst, inde
holder de dog alle saa meget alment forsikringshistorisk Stof —
som Bro Jørgensen ogsaa har været opmærksom paa — at man
paa Grundlag deraf kunde danne sig det Skøn over Forsikringsinstitutets Fremkomst og Vækst paa dansk Grund, som Bro
Jørgensens Efterforskninger nu yderligere har fæstnet.
Foruden heri ligger Betydningen af Bro Jørgensens Bog i,
at den er den første større sammenfattende Fremstilling af
dansk Forsikringsvæsens ældste Historie. Som saadan fylder den
et lille Hul i dansk økonomisk-historisk Litteratur. Det er en
Selvfølge, at Bogen i de Forsikringskredse, der har Interesse i
deres Fag ud over det rent erhvervsmæssige, er blevet modtaget
med Glæde, og selv om Emnet er meget specielt, og Læsningen
paa Grund af Bogens Omfang er tidkrævende, bør Bogen dog
ogsaa i Historikerkredse finde mange Læsere. Forfatteren for
tjener den Opmuntring, der ligger heri.
Chr. Thorsert.
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Med Udvalgte Breve, Betænkninger og Optegnelser af J. O.
Schack-Rathlous Arkiv 1760—1800 (Udg. af Th. Thaulow og
J. O. Bro Jørgensen) er fremlagt et betydningsfuldt Udvalg af
de Papirer, der efter Schack-Rathlous egen testamentariske Be
stemmelse tilfaldt Stamhuset Ravnholt. Ikke faa Historikere har
i Tidens Løb gjort Brug af denne omfattende Materialesamling,
der indeholder vigtige Aktstykker til Oplysning om politiske Be
givenheder og fremtrædende Personligheder i sidste Halvdel af
det 18. Aarhundrede. Et betydeligt Antal Breve og Betænk
ninger har allerede tidligere været offentliggjort, fuldstændigt
eller i Uddrag, og er derfor kun, hvor Sammenhængen afgjort
kræver det, genoptrykt i det foreliggende Udvalg. De to Udgivere
har tillige udarbejdet en særdeles nyttig Registratur over J. O.
Schack-Rathlous Arkiv (Værkets Afsnit VI). Af denne fremgaar
det, at omtrent Halvdelen af Arkivalierne er Korrespondance
(over 150 Brevskrivere, hvoraf 44 er repræsenterede i Udvalget),
S.-R.s egne Koncepter fylder flere Pakker; Resten er overvejende
Udkast til Gesandtskabsrelationer 1760—67 og Embedspapirer
1767—88, mens Familiepapirerne er relativt faa. Blandt Embeds
papirerne findes iøvrigt adskillige Breve, ogsaa fra Personer, der
ikke forekommer i Korrespondance-Registraturen.
Udgivelsens Formaal, som det i Forordet formuleres af Ud
giverne, har været »at meddele alt, hvad der skønnedes at være
af Betydning for Studiet af vort Lands politiske og kulturelle
Historie, samt alt, hvad der kunde tjene til at belyse ledende Per
sonligheders Karakter, Tankesæt og Holdning til Tidens Begiven
heder«. Hovedvægten lægger Udgiverne paa Brevstoffet, mens
der kun er medtaget et mindre Udvalg af Schack-Rathlous Be
tænkninger, heriblandt Aktstykker, der klarlægger S.-R.s Stil
ling til Landboreformerne i Slutningen af 1760’erne (hans Be
tænkning af 3% 1788 ang. Landbokommissionens Forestilling om
Stavnsbaandets Ophævelse er trykt i »Aktstykker til Oplysning
om Stavnsbaandets Historie«) og hans Indsats under Forarbej
derne til Loven om Indfødsretten, som han med Rette tilskrev sig
Hovedæren for, samt fra hans senere politiske Virksomhed karak
teristiske Betænkninger om finansielle Problemer og ang. Rang
forordningen.
Det righoldige Brevudvalg vil indtage en Plads paa Række
med saa vægtige Tidsdokumenter som Bernstorffske Papirer og
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds. Indeholder
Brevstoffet ikke større Overraskelser, maa det erindres, at det
forlængst har bidraget til at fæstne Historikernes Opfattelse af
Mænd og Begivenheder i dette Tidsrum. Paa enkelte Punkter
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falder der dog nyt Lys over Schack-Rathlous Stilling i 1760’erne,
navnlig hans Forhold til A. G. Moltke (maaske kan han betegnes
som dennes Protegé) og til Ditlev Reventlow; Brevvekslingen
med den sidstnævnte er af særlig Interesse. Til de mere personligt
prægede Afsnit i Brevudvalget hører Korrespondancen med Over
jægermester Carl Christian v. Gramm, der undertiden søgte at
bibringe den af Naturen ret mistænksomme og bekymrede Schack
opmuntrende Forestillinger om, hvad man ventede sig af ham
(»voyés dons mon eher monsieur, si tous le monde se sont uni å
vous vouloir de bien . . .«). Nederlagene udeblev dog ikke, og
Schack-Rathlou fik som ældre Brug for Skepsis og Maadehold,
saaledes under den bekendte Proprietærfejde, hvor han søgte at
neddæmpe Lüttichaus skæbnesvangre Udfald mod Reformmændene, Colbjørnsen i Særdeleshed. S.-R.s Stilling i denne Sag synes
ikke helt klar. Personligt holdt han sig tilbage, øjensynligt mis
tvivlende om Proprietæraktionens Udfald, men han tilskyndede
Lüttichau til at rejse til København og føre sin Sag og fik derved
et moralsk Medansvar. Naar Th. Thaulow i »En dansk Stats
minister fra sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede« (S. 254) lader
baade S.-R. og Guldberg være enige med Lüttichau i dennes
Grundopfattelse, kan dette ikke være rigtigt for Guldbergs Ved
kommende. I Breve til Johan Bülow (Hist. T. 4. Rk. I) erkender
G. ved denne Tid, at han har ændret Synspunkt i Landbospørgsmaalet. Han ønsker ikke en Tøddel ændret i Forordningerne fra
Aarene 1787—90; de nye Love krænkede efter hans Opfattelse
aldeles ikke Godsejerens Rettigheder, dog maatte man være for
sigtig med »ømme Materier« som Tiende og Hoveri. Hvad Guld
berg og Schack-Rathlou kunde samstemme om i LüttichauSagen, kan heller ikke efter de nu udgivne Breves Indhold antages
at have været synderligt andet end Uviljen mod en ekstraordinær
Retsforfølgelse, der fik ulykkelige Følger for L.s Familie (jfr.
Guldbergs Ord om »Colbjørnisme« i Brev til S.-R. af 3% 1791,
Udvalget S. 264)
Fr. Skrubbeltrang.
Departementschef, raadsformand K. H. Kof o ed har i to nye
bind, der omfatter perioderne 1852—62 og 1862—75, fortsat sin
skildring af Bornholms politiske Historie fra 1848 til vore Dage.
De sidst udgivne afsnit svarer i opbygning og indhold nøje til
det første bind, som anmeldtes paa side 187 f. i dette tidsskrifts
10. række 4. bind. Med rigsdagstidenden og aviserne og nu og
da en smule memoire- og brevstof som kilder gør forfatteren paa
baggrund af rigets almindelige historie omhyggeligt rede for hvert
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enkelt valg paa Bornholm, for de bornholmske folkerepræsen
tanters virke i rigsdag og rigsraad og navnlig for de særlig born
holmske anliggenders skæbne paa tinge. Hertil føjes en række
karakteristikker, i visse tilfælde ledsaget af portrætter, af alle de
vigtigere optrædende personer. Blandt de mænd, som med større
eller mindre held kæmpede om bornholmernes politiske gunst, be
mærker man i denne periode saa forskelligtartede skikkelser som
Ole Edvard Sonne, Philip Dam, Lucianus Kofod, brugsforenings
faderen Hans Christian Sonne, K. P. Korsgaard og den senere
teater-chef og daværende kommandant paa Bornholm, kammer
herre Morten Fallesen. — Forfatteren tilsigter kun at give sin
fødeøs politiske historie. Andre sider af det lille samfunds forhold,
de økonomiske, sociale og kulturelle, berøres derfor kun nu og
da, naar de bringes paa bane indenfor rigsdagens mure. Paa
den maade hører man saaledes lidt om den indremissionske
vækkelsesprædikant P. C. Trandbergs virksomhed eller om ar
bejdet paa at tilvejebringe bedre dampskibs- og telegrafforbindelser mellem den fjerne klippeø og landets hovedstad. En særlig
interesse vies dog pressens udvikling paa grund af de lokale
avisers indsats i det politiske liv og deres betydning som historiske
kilder. Hovedparten af fremstillingen er optaget af fortællingen
om de bornholmske sagers behandling paa tinge. De følges fra
samling til samling og belyses med udførlige citater fra taler og
udvalgsbetænkninger. Da mange af disse problemer behandles
aar efter aar, medfører denne fremgangsmaade en vis bredde og
en del gentagelser. Blandt de bornholmske anliggender fra denne
periode, som har interesse udover det lokalhistoriske, lægger
man særlig mærke til Christiansøs nedlæggelse som fæstning i
1855 og omdannelsen af den bornholmske milits til »Bornholms
Væbning« ved hærloven af 1867. — Departementschef Kofoeds
værk har selvfølgelig i første række bud til bornholmerne, men
det yder ogsaa et nyttigt bidrag til Danmarks almindelige po
litiske historie. Takket være den meget detaljerede analyse af de
enkelte valg paa øen og af den bornholmske befolknings politiske
liv i det hele er man nemlig i stand til i enkeltheder at følge den
politiske bevidstheds opvaagnen og langsomme væxt i en af
grænset del af det danske folk. Selvom materialet ikke tillader
forfatteren at naa ret dybt ned under overfladen, formaar han
dog at give et indtryk af de kræfter, som virker i befolkningen og
bliver bestemmende for dens politiske standpunkttagen. Ved gen
nemgangen af aarene mellem martsdagene 1848 og ministeriet
Estrups tiltræden bliver man bestyrket i sit almindelige indtryk
af, hvor forholdsvis svag den politiske interesse var, før forfat-
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ningskampen fik rystet vælgerne ud af deres sløvhed. Før 1875
spiller personlige hensyn ganske tydeligt langt større rolle end
partipolitiske, men i aarene efter 1870 begynder befolkningens
opdeling i standpunktbestemte grupper saa smaat at tage skik
kelse. — Departementschef Kofoeds bog har saaledes, set fra et
alment synspunkt, sin største interesse ved at være et stofrigt
og objektivt bidrag til Danmarks vælgerpolitiske geografi. Det
er glædeligt at konstatere, at Rigsdagens præsidium har støttet
et saadant historisk arbejde med et tilskud.
Frantz Wilhelm Wendt.

Den lille Skildring af Johanne Luise Heiberg, som Robert
Neiiendam 1917 udgav i Pios Vignet-Bøger, er 1937 kommet i
2. Udgave i Anledning af 125 Aaret for hendes Fødsel. Den er
unægtelig ikke til at kende igen, rigere og fyldigere i Stoffet og
forsynet med en Række illustrerende Billeder af Fru H. i og
uden for Scenen. N. har ikke villet skrive Fru H/s Historie.
Han vil analysere hendes Psyke paa Grundlag af skrevne Kilder
og af de Erindringer, der i saa rigt Maal mundtlig er gaaet i Arv
til vort Slægtled fra det foregaaende. Stoffet er overdaadigt rigt.
Selv om det maa gaa, som N. skriver, at »med Slægten, der saa
ham, dør ogsaa Mindet om den store Skuespillers Kunst«, saa
forstaar Forfatteren dog, som den kyndige og fantasirige Teater
mand han er, til en vis Grad at reconstruere Fru H.'s Kunst for
os. Samtidens og hendes egne Udtalelser, Billeder, Dragter o. lign.,
alt er Kildestof i hans Haand og bliver brugt med megen Dygtig
hed og Sagkundskab. Men Forfatteren vil ikke blot analysere
Kunstnerinden, men især Mennesket Johanne Luise Heiberg.
For at gøre dette har han store Forudsætninger i sin MenneskeForstaaelse og sit indgaaende Kendskab til de mangfoldige Kilder,
der strækker sig baade til Breve og Regnskaber. Regnskabs
bøger giver ofte de allerypperligste, usminkede Oplysninger om
Menneskers Liv. Og dog er det altid farligt at analysere et
Menneskes Sjæleliv paa Grundlag af det overleverede. Vi ser,
at der atter og atter dukker nyt Stof frem fra mærkelige Steder,
der modificerer den Psyke, vi har konstrueret. Et Strejflys faar
os til at ændre vor Opfattelse af en Handling eller et Ord. Det
gælder naturligvis ganske særligt om et saa nuanceret og i Frem
stillingen af sig selv saa digterisk Menneske som Fru H. Neiien
dam har dog fremdraget Linjer i hendes Liv, der utvivlsomt
ligger fast. Han understreger bl. a., hvorledes hele hendes Liv
har haft en opadstræbende Indstilling; ikke blot kunstnerisk,
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hvor hun fra sin første Fremtræden blev løftet af Hyldest, eller
socialt, hvor hun tidligt vandt en saa eklatant Sejr ved sit Ægte
skab, eller kulturelt, hvor hun under Fru Gyllembourgs Øjne
med en forbavsende Lethed tilegnede sig den ydre og indre Dan
nelse, Tiden krævede; men ganske særligt stræbte hun hele sit
Liv opefter i, hvad hun selv kaldte Udviklingen af sin Personlig
hed. N. skriver: »Hun søgte altid Omgang, der stod over hende
i Udvikling.« Først Harboe, og da hun var vokset ham forbi,
Heiberg, og senere hen hele den Stab af Intelligensens største
Navne i Danmark, der blev hendes Venner. Hun siger i et af
Brevene til Krieger (1862 18/6), at hun aldrig kan slutte sig i fuld
Fortrolighed til en Kvinde, »Sagen er, at jeg maatte finde en
Qvinde, som i alle Henseender stod over mig, i Menneskekund
skab, i Verdensanskuelse, i indre Dannelse, og det er altsaa min
Ubeskedenhed, som gjør, at jeg ikke kan faae dette Syn paa dem,
jeg har mødt paa min Vej.« Derfor blev Kvinderne for hende
kun »disse Madammer«. Men Overlegenheden — i god Forstand —
fandt hun hos de store og kloge Mænd, for hvem hendes Selskab
paa den anden Side var en Gave og en Inspiration. Hun voksede
under deres Overlegenhed, fordi hun stadig maatte være paa
Højde med, hvad de ventede af hende af Aandrighed og Forstaaelse. Betegnende er disse Ord i et utrykt Brev til hende fra
Martensen, da hun har læst hans Etik: »Hvor mange kjende
Livet og den menneskelige Siæl saaledes som De? Derfor er Deres
Mening og Dom mig saa vigtig, og det er mig til indre Bekræf
telse, naar jeg kan vinde Deres Bifald og Samstemning.« Maaske
bestod Fru H.’s Klogskab i første Række netop i hendes Menne
skekundskab. Neiiendams Bog giver en Nøgle til en retfærdigere
Bedømmelse af denne mærkelige Kvinde.
Henny Glarbo.
Det er nu henved 40 Aar, siden Julius Clausen udgav et Ud
valg af Breve fra P. V. Jacobsen, den bekendte Digter af »Trold
dom« og den talentfulde Dyrker af det 16. Aarhundredes sociale
Historie. Gennem Aarene har disse Breve smukt forstaaet at
hævde deres Plads i vor Brevlitteratur baade ved deres Indhold
og ved deres elegante og vittige Form. Det var da en nærliggende
Tanke at søge at faa de tilsvarende Breve udgivet, som Clausen
ikke synes at have kendt, og som er skrevet af Jacobsens Korre
spondent, Ungdomsvennen Adjunkt P. Adler i Ribe, der for
øvrigt ogsaa har gjort sig fortjent som en af de første Bearbejdere
af vore Købstæders sociale og økonomiske Historie. Denne Op
gave har Forfatteren August F. Schmidt taget op, idet han
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efter Originalerne i Ribe Katedralskoles Bibliotek nu har ud
givet Peter Adlers Breve til P. V. Jacobsen (1937). I Fortalen
karakteriseres Adlers Breve som »storartede« og »fortræffelige«,
men disse Udtryk forekommer stærkt overdrevne. Det kan vel
ikke nægtes, at Brevene giver et ganske tiltalende Indtryk af
Adler, en livlig Aand og en elskværdig Natur, men som Helhed
er de langt ringere end Vennens. Indholdet er gennemgaaende
spinkelt, — sikkert burde Udgiveren have udeladt meget, som
kun har haft Interesse for Øjeblikket — og Tonen er, navnlig
i Begyndelsen, trættende ved den anstrengte Studenterjargon.
Størst Betydning har de uden Tvivl i psykologisk Henseende
som ny Bidrag til Belysning af den i Danmark vel kendte Tra
gedie, at en begavet Mand med Sans for Studier forsumper i en
snæver Provinstilværelse. — Udgiverteknisk lader der sig ind
vende adskilligt mod denne Udgave. Mange Læsninger ser temmelig
mistænkelige ud, og Kommentaren, der iøvrigt er udarbejdet
med Flid, oplyser ikke altid de Steder, der virkelig trængte til
Forklaring, medens det er fundet fornødent at oversætte selv
ganske almindelige Fremmedord. Højst uheldigt er det ogsaa, at
Udgiveren ikke har efterset de Steder i de originale JacobsenBreve, hvortil Adler hentyder, og som er udeladt i Clausens
Udgave.
Bjørn Kornerup.
G. G. Haugner: Nakskov II-III, der fører fremstillingen op
til 1914, følger nøje de i første del angivne linjer baade i fortrin
og svagheder. Her er en rigdom paa velunderbyggede skildringer
av lokale forhold, men det kniber at sætte dem i relation til det
almene. Fremstillingen har baade varme og farve, men lokal
patriotismen gør undertiden forfatteren uretfærdig overfor rege
ringen og dens repræsentanter. Med hensyn til billeder og kort
er bogen mønstergyldig, og den har et godt register. Nogle en
keltheder fortjener at fremhæves, saaledes II s. 91, skildringen
av lokalstyret, III s. 165, den morsomme fremstilling av bondens
forhold til borgerne og fra helt moderne tid fortælles godt om
valghandling — s. 211 — og om drikkeriet — s. 239.
Rundt om i bogen findes mange gode tal og oplysninger om
embedsmænd etc., men navnlig de første kan det tit være van
skeligt at genfinde. Baade Nakskovbogen og talrige andre topo
grafiske værker indeholder en mængde værdifuldt materiale, som
kan være til gavn for den almene historie, baade personalhisto
rien, den økonomiske historie og skildringen av administrationen,
men da stoffet, selv om der som her findes gode registre, er van-
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skeligt at finde frem, vil det maaske være rimeligt at pege paa,
at lokalhistorikerne, ikke mindst bytopografer, vilde gøre den
almindelige historie en overordentlig tjeneste ved at samle noget
av deres materiale i tabeller, embedsmandslister og oversigter.
Den, der er inde i sit stof, vil uden større besvær kunne foretage
en saadan opstilling, der vil give hans arbejde en langt større
brugsværdi for andre, og fremstillingen vil blive befriet for en
række tyngende detailler, naar disse blev samlet paa eet sted.1)
Hans H. Fussing.
1 I anledning av anmelderens bemærkning i anmeldelsen av Nakskovbogen I om »det meningsløse tal paa en forbryders kostpenge« (s. 186)
har forfatteren sendt redaktionen følgende meddelelse:
Udgifterne ved Hans Smeds Henrettelse er opført i Kirkeregnskabet
1652—53 for 11. Januar 1653 og følgende Dage. Den omtalte Post lyder:
»Betaldt Kordt Madsen byefouget for Hans Smidt saad i byfougdes jern och for sin kost udi 4 uger, effter seddel 32 dir.
1 mark«.
Under Regnskabet har Skriveren bemærket, at der er en Mangel ved
denne Post paa 32 Daler, og under 27. Juni er der tilføjet i Margin ud
for Posten: »Paa Schifftid efter Gort Madsen er gaadtgiort off disse
32 Daler 1 Mark for 4 ugers kost till fangen 4 Sldr.«. Det vil sige, at
Byfogden har beregnet sig en Daler (å 4 Mark) for 32r/4 Dag i Stedet
for 28^4 Dag, og det endelige Resultat bliver altsaa, som jeg har skre
vet i min Bog, 28 Daler 1 Mark.
Den nærmeste Forklaring paa denne høje Kostpris er vel, at Fangen
— uvist af hvilken Grund — har siddet i »Byfogdens Jærn«, d. v. s.
været lænket i det solide Fangehul, Byfogden havde ved sin Bolig, og
at Byfogden, for ikke alt for ofte at blive besværet med slige Gæster,
har faaet fastsat en uforholdsmæssig høj Takst. Det fremgaar af Regn
skabet, at det kun er Kost og »Logi«, der er betalt med en Daler om
Dagen; thi en anden Post lyder:
»Giffuet fougetsvenden Rasmus Madsen for hånd thoge ware
paa same fange i bemeldte thid 8 dir. 3 mark«.
Ogsaa det er en meget høj Betaling, naar man erindrer, at det er
en Ekstraskilling ved Siden af hans Løn. Fogedsvenden faar iøvrigt og
saa en Afkortning i Betalingen i Lighed med Byfogden; han maa af de
8 Daler — lig 32 Mark — betale den ene Daler tilbage. Ogsaa her sva
rer det afkortede Beløb til 4 Dage. Det vil sige, at der ikke hverken
overfor Byfogden eller Svenden er gjort Indsigelse mod Prisen pr. Dag,
men imod det opgivne Antal Dage, der var gjort til 4 Gange 8 i Stedet
for 4 Gange 7. —
Det paagældende sted er utvivlsomt rigtigt læst, saa jeg har gjort
forf. uret, naar jeg i en læsefejl har formodet at finde forklaringen paa
det meningsløse tal, omtrent værdien av en td. havre for een dags kost.
De normale fangekostpenge fremgaar av Nakskov I s. 187, hvor der
nævnes 3 dl. 1 mk. 12 sk. for en fanges kost i 22 dage. Som det ses av
ovenstaaende oplysning faldt beløbet osse dengang revisionen for brystet,
og den nævnte refusion er da formentlig, hvad man kunde faa fra by
fogedens bo, da det høje beløb blev paatalt.
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Dr. Ludwig Andresen har (i »Deutsches Archiv fur Landes
und Volksforschung« I 1937, S. 71—94) givet en Fremstilling af
Die Entivicklung des deutschen Volkstums in Schleswig in der Zeil
von 1544—1721. Afhandlingen hviler paa Forfatterens omfattende
Kendskab til Slesvigs Historie i dette Tidsrum. Angaaende de
behandlede faktiske Forhold vil der ikke sjælden være Enighed.
At derimod Posternes Fordeling paa Kredit- og Debetsiden maa
blive forskellig fra dansk og tysk Side, kan ikke undre.
Efter en Indledning om Udviklingen i Middelalderen skildres
det, hvorledes Delingen i 1544 skadede Landet (d. v. s. Tysk
heden), bl. a. fordi Hertugdømmerne ikke mere stod som en
sluttet Enhed overfor Kongeriget. Paa den anden Side havde
Delingen dog ogsaa sine gavnlige Følger, idet alle tre Hoffer var
tyskprægede, ligesom ogsaa Hans den Yngres Hof i Sønderborg.
Mod sin Vilje kom sidstnævnte imidlertid til at virke »redaniserende« ved sine Godskøb, hvorved han fortrængte den holstenske
Adel, som allerede i Middelalderen havde erhvervet næsten alt
Adelsgods paa Als og derved bragt Øen under stærk tysk Paavirkning. Denne Fremstilling rummer en Overdrivelse. Hans den
Yngre udkøbte ikke blot Rantzauer, Sehesteder m. v., men og
saa Slægterne Lund, Abildgaard, Hartvigsen, Uke og Magnussen
(A. D. Jørgensen: Hist.-Afhandlinger IV 461 ff.). Flest Gaarde
købte han vel af Holsteneren Hans Blome, men denne havde
først for ganske nylig erhvervet disse fra deres hjemmefødte
Ejere (Gammelgaard og Helvitgaard 1573 fra Sturerne, 1583
solgt til Hans den Yngre, Ballegaard og Rønhave 1589 fra Holckerne, Aaret efter solgt til Hertugen). Paa den anden Side viser
de Blomeske Besiddelsers hurtige Vækst ganske vist, at en uhin
dret Udvikling sandsynligvis vilde have ført til Ridderskabets
Erhvervelse af alt Adelsgods. Det er dog tvivlsomt, om et saadant Resultat havde været mere virkningsfuldt end den fra Hans
den Yngres og hans Efterfølgeres smaa tyske Hoffer udgaaede
Paavirkning. En for Ais’ Danskhed væsentlig bevarende Kraft
laa, som Forfatteren ogsaa fremhæver, i Odense Stifts af Kongen
hævdede vedvarende kirkelige Overhøjhed over Øen.
Som vigtige Faktorer i den tyske Paavirknings Historie
nævnes foruden Indflydelsen fra Hof og Regering Købstadsskolen,
Universitetsstudierne, det stærke tyske Element blandt Køb
stadspræsterne, af hvilke ifølge Forfatterens Beregning en Tredje
del i Tiden fra Reformationen til 1721 var indvandrede og næsten
alle fra Tyskland. Overhovedet fremhæves og med Rette Byerne
som Centrer for Udstraaling af tysk Sprog og Kultur i det 16.
Aarhundrede i højere Grad end nogen Sinde før og efter, og og-
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saa de nordslesvigske Købstæders Tyskhed betones stærkt. Det
bemærkes dog, at »eine blutmässige Auffrischung« af den tyske
Befolkningsdel i disse, som det synes, aldrig har været saa stærk,
som man kunde slutte af deres folkelige og kulturelle Præg. Det
— irriterende — Patronymikon, som bl. a. forekommer i Tønder
Bys Navnelister »in erdrückendem Übergewicht«, vil Forfatteren
paa Grund af sen-Navnets Evne til at opsuge Indvandreres Navne,
saaledes at f. Eks. Hans Wulfs Søn kommer til at hedde Hansen,
ikke anerkende som Bevis for den paagældende Families sønderjydske Oprindelighed. Denne Opfattelse holder vel ogsaa Stik i
mange enkelte Tilfælde, men paa den anden Side kan det næppe
bestrides, at den anførte Navneskik i Almindelighed er et Kende
tegn paa dansk Nationalitets oprindelige Overvægt der, hvor den
optræder, hvilket fremgaar tydeligt af en Sammenligning mellem
Navnelister fra Sydslesvig, hvor de tyske Navne bevaredes ufor
andrede, og fra Nord- og Mellemslesvig.
For Landets Vedkommende antager Forfatteren en hos den
dansktalende (»jydsktalende«) Befolkning udbredt Evne til at
forstaa og ogsaa tale Nedertysk. Beviset herfor finder han i de
paa Tysk affattede Tingsvidner, af hvilke han for Slogs Herreds
Vedkommende i Tiden 1470—1550 ved Siden af 17 danske kan
opvise 34 nedertyske. Tilstrækkeligheden af dette Bevis hævdes
(S. 87) ud fra den Betragtning, at den, der har gennemarbejdet
hin Tids Aktstykker og derigennem umiddelbart har oplevet
deres og det slesvigske Folkelivs Aand, maa erkende, i hvilken
Grad Tidens Tingsvidner har været »volkstümlich« ogsaa i Sproget.
Dette Ræsonnement er ikke overbevisende. Der var tværtimod
som bekendt en Kløft mellem Tidsrummets officielle og folkelige
Sprog. Det tyske skriftlige Retssprog siger intet om Tingets
mundtlige Forhandlingssprog og kan heller ikke bruges som
Bevis for Kendskab til Tysk hos Tingforsamlingen i Almindelig
hed. Der kan gives talrige Eksempler paa Dokumenter — Tings
vidner fra Ærø og Als, Supplikker fra de nordligste Sogne i Sles
vig m. m. — affattede paa Tysk og udstedte af Mænd, der kun
kunde Dansk eller til Brug for saadånne. En væsentlig Grund
til det tyske Retssprogs Ekspansionskraft har sikkert været Hen
synet til de tysksprogede Appelinstanser. Derfor findes der og
saa (Rigsark. Hansborg, Gem. Arch. XXII, 42) bevaret en Del
Tingsvidner, der er oversatte til Tysk fra Originalens Dansk, og
forsaavidt kan det godt siges, at Nedertysk har vundet Fører
skabet »aus den Bedürfnissen des Volkes heraus«, men rigtignok
mindre af egen Kraft end paa Grund af det faktiske Tryk fra
oven.
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En tvingende Slutning ud fra Tingsvidnets Sprog kan der kun
drages angaaende Skriverens Kundskaber. Ifølge Forfatteren
var denne i Tiden før c. 1550 som Regel Sognepræsten — der jo
imidlertid i denne Sammenhæng langt fra kan opfattes som en
Repræsentant for Befolkningen i Almindelighed — medens der
i Aarhundredets anden Halvdel fandtes egentlige Retsskrivere.
Med Rette karakteriseres disse som halvstuderede Folk, for det
meste fra Egnen, og altsaa ikke »volksfremde Advokaten«. Men
den besiddende Bondestand tilhørte Herredsskriveren paa den
anden Side ikke, saaledes som Herredsfogeden. I det 17. Aarhundrede fik han i det mindste i Haderslev Amt sin Uddannelse
i Amtstuen og udnævntes gennem denne (Kiel Staatsarch. A XVII,
Nr. 724). Om Anvendelsen af professionelle Skrivere allerede i det
16. Aarhundrede vidner de mange (tyske) Supplikker i Original
til Hans den Ældre, skrevne med samme Haandskrift, skønt
Supplikanterne var højst forskellige Personer — fra Hejls mod
Nord til Nordstrand mod Syd (Rigsark. Hansborg, Gem. Arch.
XXXIX, 29 a, b og k). Ogsaa den Omstændighed, at Tingsvid
nernes Sprogskifte indenfor samme Herred i flere Tilfælde er foregaaet under samme Herredsfoged (jvf. de i Script. Rer. Dan. VIII
1 ff. aftrykte Tingsvidner), tyder paa, at Skriveren har været
Hovedmanden. Det er dog ikke Meningen hermed at benægte
Sandsynligheden af, at Herredsfogeder og Sandemænd, i hvis
Navn Tingsvidnet udstedtes, og af hvem det besegledes, i de
Egne, hvor tysk Retssprog var trængt igennem, har kunnet forstaa Tysk, men man er hermed endnu langt fra Antagelsen af et
lignende Kendskab, endsige en Evne til at tale Tysk hos Bonde
befolkningen i Almindelighed.
Med Udgangspunkt i sin ovenfor anførte, til Tingsvidnernes
tyske Sprog støttede Argumentation, i Reformationens forty
skende Indflydelse, i Paavirkning fra Bøndernes Deltagelse i
Oksehandelen — hævder Forfatteren, at det nedertyske Sprog
var stærkt udbredt i By og paa Land, at det ved Aar 1600 var
paa Vej til at vinde Herredømmet lige til Kongeaaen, og at det
kun standsedes i sin Sejrsgang af det fremtrængende højtyske
Skrift- og Kultursprog, der ikke havde samme Betingelser for
at tage Kampen op med »den jydske Mundart«, saa at der efter
1700 endogsaa indtraadte en Fremgang for Dansk i Nord- og
Mellemslesvig. Samme Tankegang findes allerede hos A. Sach
(Das Herzogthum Schleswig III 272 ff., 301, 314, 387 f.). Som
det vil fremgaa af det ovenfor anførte, synes imidlertid de for
modede Fremskridt for nedertysk Talesprog paa Landet i Tiden
1550—1650 meget tvivlsomme. Derimod er det muligt, at Aar-
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hundredet efter Reformationen betegner en Kulmination for Tysk
o: Nedertysk i de nordslesvigske Byer, saa at Dansk i den efter
følgende Tid har gjort Fremskridt her. Et saadant mener Th. O.
Achelis at kunne paavise for Haderslevs Vedkommende (Zeitschr. f. schlesw. holst. Gesch. LIV, 384). Grunden hertil kunde
jo imidlertid søges ikke blot i det højtyske Sprogs Sejr over
Nedertysk, men ogsaa i en stærk Indvandring til Byerne fra
det dansktalende Opland eller fra Nørrejylland. Som Forfatteren
anfører, stammede af Haderslevs Befolkning i Aarene 1639—97
ikke mindre end 49 pGt. fra selve Amtet.
Afhandlingen slutter med at paavise et historisk Grundlag
for det tyske Sindelag i »den skæve Firkant«. Som to vigtige
Faktorer nævnes Eftervirkningen af det gottorpske Regimente
og den væsentlig af Fæstere bestaaende Bondebefolknings Af
hængighed af tyske Grundejere, efter Reformationen i de fleste
Tilfælde den gottorpske Hertug. Det er dog et Spørgsmaal, om
der kan tillægges Fæsteforholdet, som var udbredt over det
meste af Slesvig, bortset fra Marsken, nogen afgørende Betyd
ning. Paa Als og i Sundeved fandtes en endnu talrigere, af tyske
Herrer afhængig Fæsterbefolkning, uden at en lignende Virkning
spores.
Givet er det, at Tysk i den omhandlede Periode havde absolut
Overhaand som offentligt Sprog og Kultursprog, og at det i de
nordslesvigske Købstæder havde vundet mere eller mindre Ind
pas som Omgangssprog for de højere Klasser, i et Omfang, som
nu vanskeligt lader sig bestemme. Med Rette bemærker Dr. An
dresen (S. 79) om Bypræsterne: »Diese Männer ... haben über
den deutschen Volksboden hinaus1) nach Norden deutschen
Kulturboden wachsen helfen«. Den tyske »Volksboden« udvidede
jo nemlig ikke sit Omraade ud over det allerede i Middelalderen
helt eller delvist erobrede Land mellem Sli og Ej der. Den tyske
Bonde fulgte ikke Ridderen paa hans Erobringstog ind i Mellemog Nordslesvig. Bondebefolkningen forblev uforandret, ligeledes
den nedarvede Bondekultur — »in buntem Wechsel trat eine Ober
schicht nach der andern über der wenig oder doch langsam ver
änderten Unterlage auf« (v. Hedemann-Heespen i Schleswighol
steinisches Jahrbuch 1920, S. 66).
Johanne Skovgaard,
Efter et meget langt Mellemrum er der igen 1937 udkommet
et nyt Bind af Noruegia sacra, udgivet af Professor Oluf Kolsrud
(jvf. Hist. T. 9. R. III, 559—61). Dette — det tiende — behand1 Fremhævet af mig.
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ler udelukkende den storstilede Mindefest for Olaf den Hellige,
der blev fejret i Norge 1930, og indeholder paa henved 1000 tæt
trykte Sider en overmaade fyldig Beretning om de langvarige
Forberedelser til Jubilæet og om dettes Forløb, ledsaget af Gen
givelser af samtlige Prædikener, Taler og Kantater ved denne
Lejlighed, desuden en Redegørelse for den Række historiske
Mindeudstillinger, som var knyttet til »Olsokfesten«. Værket af
sluttes med en meget indgaaende (over 100 Sider stor) Bibliografi
over hele den omfattende Olafslitteratur, der blev en Frugt af
Jubilæet; den er udarbejdet af Prof. Kolsrud, der tillige har
leveret en Oversigt over Højtideligholdelsen af mindre Olafs
fester i Udlandet og et »Dagregister« over alle herhenhørende Be
givenheder i Aaret 1930. Det foreliggende Værk, der repræsenterer
en betydelig Arbejdsindsats og ogsaa i økonomisk Henseende har
været krævende, maa først og fremmest opfattes som et Minde
skrift om en betydningsfuld national-kirkelig Begivenhed i Norge;
bedømt alene fra et strengere historisk Standpunkt havde det
uden Tvivl været ønskeligt, om en væsentlig stærkere Sigtning
af det omfattende, men ikke lige værdifulde Stof havde fundet
Sted.
Bjørn Kornerup.
Svensk historisk Bibliografi 1771—1874 er Titlen paa et digert
Opus paa over 900 store Sider, som Svensk historisk Forening
i 1937 har udgivet. Begyndelsesaaret er givet ved, at Værket
skal være en Slags Fortsættelse af Warmholz’ noksom bekendte
Storværk »Bibliotheca historica Sueo-Gothica«, som udkom i 15
Dele i Aarene 1782—1817; for Tiden efter 1875 forelaa forud Kr.
Setterwalls to Bøger: Svensk historisk Bibliografi 1875—1900
og 1901—1920. (Stockh. 1907 og 1923). Materialet til det nu ud
givne Værk er ogsaa indsamlet af den paa dette Omraade saa
fortjente Setterwall, men han var, da han døde i 1930, kun
lige naaet til at faa Begyndelsen sat i Tryk, og den videre Bear
bejdelse og Udgivelse blev da af Foreningen overdraget til Bib
liotekaren Sven Ågren i Uppsala, som Aaret forud havde ud
givet sin store, med fortjent Anerkendelse modtagne Fortegnelse
over Svensk biografisk uppslagslitteratur.
Opgaven har taget Ågren ikke mindre end 7 Aar, da han
ikke i alle Tilfælde har villet nøjes med Setterwalls Titler, men
har anset en »eftergranskning« af en stor Del af dem for nødvendig
og derved i ikke ringe Grad fundet Grund til at korrigere dem.
For at Værket ikke skulde svulme alt for stærkt op, har han og
saa udskudt en Mængde samtidige Tryk, særlig politiske Pjecer.
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Medtagen af dette Stof vilde ganske sikkert have forøget Om
fanget betydeligt, men uden historisk og politisk Interesse er
det jo ingenlunde, og i Erichsens og min danske Bog er det med
taget.
Vigtigere end Spørgsmaalet om Medtagen eller Ikke-Medtagen
heraf synes mig dog den systematiske Opstilling af Titlerne. Her
har Ågren væsentlig fulgt de Principer, som findes gennemført
i Setterwalls tidligere Bøger, og det var vel ogsaa vanskeligt
for ham at afvige meget derfra uden at forandre Værkets hele
Karakter. Ved Sammenligning med vort danske Værk — en
Sammenligning, som det naturligvis ligger nær for nærværende
Anmelder at foretage — falder det hurtigt i Øjnene, at Setterwall gennemgaaende anfører Værker i samme Rubrik alfabetisk
efter Forfatternavnene, hvorimod vi oftest foretrækker en krono
logisk Orden, og jeg kan ikke nægte, at dette endnu synes mig at
være den bedste Opstilling. At en Bog kan henføres til forskel
lige Rubrikker efter de forskellige Synspunkter, som anlægges,
er kun naturligt; eksempelvis kan jeg nævne, at en Bog om Nor
dens Handelshistorie under Kalmarunionen her findes opført
under Tidshistorie, hos os under Handelshistorie.
Til Belysning af Omfanget, hvori fremmed Litteratur er med
taget, kan anføres, at baade Saxo (i Grundtvigs og Vedels
Oversættelser, men ikke i Muller-Velschows Udgave) og Snorre
er medtagne her, medens Snorre ikke findes hos os. En dansk
Læser af det nye Værk kan ikke undgaa at føle sig slaaet af,
i hvor høj Grad Sveriges Stormagtsstilling og nærmere Forbin
delser med Polen og Rusland har medført Medtagen af Stof fra
disse Landes Litteratur, saa vi her i Danmark i den Retning
er langt lettere stillet end den svenske Udgiver, for hvem Kend
skab til disse slaviske Sprog er en nødvendig Forudsætning for
Opgavens Løsning. Men ogsaa for den tyske Litteraturs Ved
kommende findes her anført adskillige Værker, som ogsaa angaar dansk Historie og altsaa ogsaa burde medtages i vor Biblio
grafi, men som vi har været afskaaret fra at faa med, fordi de
overhovedet ikke findes i danske Biblioteker, hvilket igen skyldes,
at man her paa Grund af Biblioteksbevillingernes Knaphed ikke
har haft Raad til at anskaffe dem. Det er i høj Grad ønskeligt,
at dette uheldige Forhold snart maa blive ændret til det bedre.
Det er et uhyre Arbejde, der er nedlagt i denne store Bog,
og selv om jeg her er fremkommet med nogle kritiske Bemærk
ninger, er der al Grund til at lykønske naturligvis først og frem
mest Udgiveren til Fuldendelsen af det store Værk, men ogsaa
de unge svenske Historikere til dette betydningsfulde nye Hjælpe-
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middel, som har udfyldt det store Hul, der hidtil har været i
svensk historisk Bibliografi.
Alfr. Krarup.
Det unge »Lårdomshistoriska Samfundet« i Uppsala, hvis første
»Årsbok« tidligere er blevet omtalt her i Tidsskriftet (10. R., IV,
204 ff.), har i det forløbne Aar fortsat sin Virksomhed og sin
Fremgang paa en Maade, der er ganske usædvanlig for litterære
Selskaber, og som tydeligt nok vidner om, at Samfundets Stif
telse har været stærkt paakrævet. 1936 talte det 2300 Med
lemmer, 1937 udgør Medlemstallet ikke mindre end 3006, og alle
rede nu foreligger anden Aargang af Lychnos, et endnu sværere
Bind end det foregaaende og med et Indhold, der er lige saa lødigt
og afvekslende som i det første. Af den store Mængde Afhand
linger og Meddelelser, dette Bind rummer, vil der fra dansk Side
særlig være Grund til at gøre opmærksom paa Bengt Hildeb rand s »Kardinal Stefano Borgia och Sverige«, fordi Forfatteren
bl. a. ved at benytte en Række hidtil utilgængelige Breve fra
Borgia dels kaster nyt Lys over en Skikkelse, som dansk Kultur
historie i saa høj Grad staar i Gæld til, dels giver direkte Bidrag
til Forstaaelse af vor Lærdomshistorie. Af Interesse for dansk
Historie er ogsaa Henrik Sandblads Meddelelse af en hidtil
ukendt Efterretning (hos en lybsk Præst, Jacob Stolterfoht) om
den ulykkelige Hændelse under Tycho Brahes Studieophold i
Rostock, ved hvilken han fik Næsen hugget af. Bindet afsluttes
som sidst med et fyldigt og meget nyttigt Afsnit med Anmel
delser og Litteraturoversigter. Kun er der stadig Grund til at
beklage, at der i for ringe Grad tages Hensyn til danske Frem
bringelser paa dette Omraade.
Bjørn Kornerup.

I et smukt udstyret Værk, der ved sit bekvemme Kvart
format adskiller sig fordelagtigt fra de fleste andre Seglværker,
har den svenske Rigsheraldiker Harald Fleetwood i 1936
publiceret Svenska medeltida kungasigill fra det ældste (Karl
Sverkerssons fra ca. 1165) til og med Magnus Ladelaas". Værket
er mindre og noget snævrere i sit Anlæg end det tilsvarende
danske fra 1917, Thisets »Danske kongelige Sigiller«; men bort
set herfra vil en Sammenligning paa adskillige Punkter falde ud
til Fordel for vort Nabolands Sfragistik. Særlig faar man et stærkt
Indtryk af selve Billedteknikkens Fremskridt; mens Thiset endnu
for 20 Aar siden kun i 6 Tilfælde tog Fotografiapparatet i sin
Tjeneste, anvender Fleetwood udelukkende Fotografier, dog ikke
af selve Originalerne, men af til dette Brug specielt præparerede

NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

493

Afstøbninger. For at faa de flest mulige Detailler med sidestilles
i mange Tilfælde en hel Række Gengivelser af Fragmenter af
samme Segl. Resultatet er et meget tydeligt og oplysende Billed
materiale, som det ogsaa rent æstetisk er en Glæde at se paa.
De ledsagende Seglbeskrivelser redegør minutiøst for alle Enkelt
heder; desuden meddeles i Teksten Fortegnelser ikke alene over
alle bevarede Segleksemplarer, men ogsaa over alle de Breve,
hvorved Kongeseglene vides eller blot maa antages at have været
vedhængt.
Henry Bruun.

Ingel Wadéns Doktorafhandling Berättande källor till Calmarkrigets historia (Lund 1936) angaar i lige Grad dansk og svensk
Historie. Forfatteren tilhører Lauritz Weibulls Skole, og hans
Værk er en snævert afstukket kildekritisk Undersøgelse; Formaalet er ene og alene at prøve de forskellige Kilders og Kilde
gruppers indbyrdes Forhold og Værdi; kun hvor det er absolut
nødvendigt, optages Realspørgsmaalene til Behandling. Desuden
er, som Titlen angiver, Akterne, den unægtelig vigtigste Del af
Materialet, saa vidt muligt holdt udenfor. Inden for disse grumme
snævert afstukne Grænser gaar Wadén til Gengæld mere end
grundigt til Værks; Fremstillingen er ofte unødigt bred, og der
ødsles med trættende Parallellæsninger, som tilmed ingenlunde
altid virker overbevisende; Forfatterens kritiske Nidkærhed synes
undertiden at forlede ham til den farlige Fejlslutning, at saa
snart to Kilder meddeler samme Enkelthed, maa de' ogsaa staa
i indbyrdes Forbindelse.
Bogen belyser i første Række Efterretningsvæsenets og Hi
storieskrivningens Historie i det 17. Aarhundredes Begyndelse.
Ikke mindst interessant er Redegørelsen for det københavnske
Kancellis Nyhedsformidling; de Meddelelser fra Krigsskuepladsen,
som via den øverste Krigsherres egne Breve indløb hertil, be
fordredes i stor Udstrækning videre baade til Indland og Udland;
det Stof, som lader sig føre tilbage til dette Udspring, er natur
ligvis ofte af stor Værdi, selv om der maa regnes med Tendens.
I Ribe indsamlede Ægidius Lauridsen, Anders Sørensen Vedels
Svigersøn, flittigt Efterretninger om Krigens Gang. Baade hans
Samlinger og Kancellimaterialet er udnyttet i den saakaldte
»Journal«, som udgaves af H. F. Rørdam i 1887, og som Wadén
underkaster en vidtløftig og indtrængende Analyse; han henfører
den til en af Sekretærerne i Tyske Kancelli, Ernst Werckman,
der har samarbejdet talrige skrevne Kilder, hvoraf Flertallet
endnu kendes, men andre er tabt, saaledes at visse Partier af
denne Fremstilling fremdeles for os beholder Karakteren af en

494

NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

primær Kilde, tilmed af høj Rang. To afsluttende Kapitler be
handler de samtidige tyske, nederlandske og franske Skildringer
af Kalmarkrigens Historie. Sine Studier over de skriftlige Kilder
har Forfatteren i en særskilt Afhandling i »Rig« 1936 suppleret
med en Vurdering af de billedlige Fremstillinger af Kalmars
Belejring.
Med alle sine Fortrin er og bliver Værket dog kun et For
arbejde til Krigens Historie, et Mellemled indskudt mellem Ud
gave og Fremstilling. Dobbelt glædeligt er det da, at der omtrent
samtidig er udkommet en udførlig og fuldt videnskabelig Skil
dring, hvori ogsaa Wadéns Resultater er udnyttet. Den indgaar
som Led i den svenske Generalstabs imponerende Trebindsværk
Sveriges krig 1611—1632 (Stockholm 1936). Paa ca. 200 store
Kvartsider (I, S. 119—317) behandles her ikke blot det snævert
krigshistoriske Stof, men ogsaa Opgørets politiske Forudsæt
ninger og diplomatiske Forhistorie. Ogsaa dette Arbejde vil have
Bud til danske Læsere.
Henry Bruun.

Arnold J.Toynbee: A Study of History (de første 3 Bd.
udkom i Oxford 1934) er maaske det betydeligste Historieværk,
der er under Udarbejdelse i disse Aar. Dets Plan og Vingefang er
saa vidtspændende, dets Metode saa rigtig i sin Teori og dets
Indhold saa opsigtvækkende, at det i høj Grad fortjener Opmærk
somhed. Værket svarer nøje til sin Titel. Det er et Studium af
Historien, ikke efter den sædvanlige kronologiske eller geografiske
Rækkefølge, men snarere efter Linjer, der fører Tanken hen paa
Comte’s Sociologi. Formaalet er at sammenstille de Fakta, Hi
storikerne har konstateret, og derunder forfølge, hvorledes ens
artede Fænomener fremtræder ved forskellige Lejligheder. Det er
Tanken derigennem at opnaa Kendskab til almindelige Træk ved
Menneskekulturens Opstaaen, Udvikling og Undergang, maaske
ovenikøbet at kunne danne sig et Skøn over Fremtidsudsigterne.
Der er altsaa Tale om en Art Historiens Filosofi, men i Overens
stemmelse med engelsk Videnskab bygget paa Erfaringens Grund
lag. Til Opnaaclse af Formaalet inddrages den samlede Verdens
historie i Undersøgelserne. Toynbee er uhyre belæst, selv i de
nyeste Værker; da han særlig har sysselsat sig med byzantinsk og
islamitisk Kultur, begrænser han sig ikke til den vesteuropæiske
Kulturverden og dens nærmeste Forudsætninger, saaledes som det
store Flertal af Historikerne gør. Han opererer ikke med National
kulturer, men med hele Kultursamfund (civilizations), saa
udbredte som de kan være. Af saadanne Højkulturer eller Kultur-
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kredse forefinder han indenfor de 6000 Aar, som Menneskehedens
Historie omfatter, 21. I første Hovedafsnit diskuterer han disse
Kulturers Afgrænsning i Tid og Rum og indbyrdes Forhold.
Værket er ialt planlagt til at omfatte 13 Hovedafsnit; men de
udkomne Bind indeholder kun de tre, nemlig foruden den omtalte
Indledning Behandlingen af Kulturers Opstaaen og af deres Ud
vikling. Som Eksempel kan anføres Resultatet angaaende Kultu
rers Tilblivelse. Toynbee mener ikke, de skyldes enten en særlig
Race eller en særlig Slags Naturomgivelser, altsaa heller ikke, at de
er Resultatet af bestemte materielle Forhold. Derimod tror han,
der er Mulighed for, at en Menneskegruppe, der kommer til at staa
overfor en Hindring (challenge), foraarsaget af Naturen eller af
andre Menneskesamfund eller Samfundsgrupper, vil reagere ved
at organisere sig til Gensvar (response) herpaa og saaledes blive
i Stand til at tage Kampen op med Hindringerne. Vanskelige
Naturforhold, Nederlag og Undertrykkelse bringer Menneskene
til at tage sig sammen. Den ægyptiske og sumeriske Kultur kan
tænkes opstaaet, da den »afrasiske« Steppe fra Atlanterhavet til
Himalaya tørrede ud og blev Ørken, mens Indbyggerne for at
redde sig maatte ty ned i Floddalene og gaa i Lag med Kulti
vering af Sumpe, Udryddelse af disses Vilddyr og Foranstalt
ninger mod Oversvømmelser. Hindringer stimulerer dog kun til en
vis Grad. De kan ogsaa blive uovervindelige. Den gyldne Middel
vej fører længst. Naar Menneskene ved deres response fremkalder
en ny challenge, som atter overvindes ved response, udvikles
Kulturen videre, og det under en stadig Vekslen mellem Differen
tiation og Bestræbelser mod Helhed. I de følgende Bind vil For
fatteren undersøge Betingelserne for Kulturernes Undergang, Be
tydningen af Universalstater og Universalkirker, Berøringspunk
ter mellem Kulturerne, Rytmen i deres Udvikling og som sagt
Fremtidsudsigterne. Slutafsnittet skal handle om »Historikernes
Inspirationer«.
Som Grundlag for Betragtningerne aftrykkes udførlige Citater,
baade fra Digtere og Historikere. Stilen er af høj litterær Værdi,
anfører træffende Paralleller og indeholder malende Billeder;
Fremstillingsformen er stærkt paavirket af Bibelen. Værkets Dri
stighed og Fantasi er i høj Grad egnet til at fremkalde Eftertanke,
men ogsaa Indvendinger. Allerede Omtalen af Afgrænsningen mel
lem Civilisationerne ægger Læserens Modsigelseslyst. Er der f. Eks.
tilstrækkelig Grund til at skelne mellem In di c Kultur og en Hindu
Kultur? Og siden spørger man undertiden, om ikke der jongleres
med Eksemplerne, eller om et eller andet Hovedresultat nu ogsaa
bygger paa sikre Slutninger.Paa talrige Punkter forekommer dog
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de fremsatte Ideer overbevisende, til Tider geniale, og hvis det
lykkes at gennemføre Værket efter Planen, tør man vente, at
Slutningsbindene vil sætte dybe Spor i Aandshistorien. Næppe
noget andet historisk Enkeltmandsværk i Nutiden er saa stort
anlagt og ejer saa mange Betingelser for at blive det typiske Ud
tryk for den historiske Opfattelse, der for Tiden har Overtaget i
Vestens Lande.
Georg Nørregaard.
Da Friedrich Meinecke i 1932 fyldte støvets år, udtalte
han, at alle de historiske spørgsmål, til hvis besvarelse han siden
havde viet sit livs arbejde, først ret var steget op for ham ved
Øvrerhin. — M. var fra 1901 til 1906 professor i Strassburg, der
efter til 1914 i Freiburg im Breisgau i Baden. — Måske, udtalte
han videre, vilde han dog komme til at efterlade sit forsøg på
en løsning af det sidste af disse spørgsmål, det, der lå ham stær
kest på hjerte, men også var det vanskeligste, som et fragment.
Det værk, som M. her tænker på, har han haft den lykke at
kunne udsende sidst på året 1936: Die Entstehung des Historismus.
Selv om M. selv føler det sådan, at han kun giver et fragment
af det, der har foresvævet ham som den ideelle løsning, så er
»Die Entstehung des Historismus« med sine 2 bd. på i alt 664
sider dog et værk, der i M/s produktion i idéindhold og form
fuldendthed jævnbyrdigt rager op ved siden af »Weltbürgertum
und Nationalstaat« og »Die Idee der Staatsräson«. Det fortjener
til visse, at også andre landes historikere beskæftiger sig dermed
og lærer deraf.
Som mange veje førte til Rom, således førte mange ånds
strømninger frem til »historismen«, den historiske tænkning, hvis
opkomst ifølge M. er en af de største åndelige revolutioner, som
vesterlandet har oplevet. Karakteristisk for denne tænkning er,
hævder M., (bl. a. i det tidligere holdte foredrag »Klassizismus,
Romantizismus und Historisches Denken im 18. Jahrhundert«,
1936), sansen for individualitet og udvikling i historien, sansen
for den stadige flyden og forandring af alt, hvad mennesker
har skabt (alle menschlichen Gebilde), tillige sansen for, at dette
ikke blot er genkommende typer og svarer til almene lovmæs
sigheder, men også har en helt individuel og egenartet karakter.
»Historismen« i »god«, »positiv« betydning satte, siger M., sin
skønneste blomst i Leopold v. Rankes historieskrivning, og af
denne giver M. en smuk og indtrængende karakteristik i en
mindetale, holdt i 50-året efter Rankes død. Talen er aftrykt
som et tillæg til »Die Entstehung des Historismus«, men M. følger
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i øvrigt ikke trådene i »historismen«s vækst helt ned til Ranke.
Værket holder sig i sine 2 bd. — 1. bd. »Vorstufen und Aufklä
rungshistorie«, 2. bd. »Die deutsche Bewegung« — i det store og
hele til det 18. århundrede, går med sin omtale af Leibnitz til
bage til slutningen af det 17. og med den udførlige skildring af
Goethes forhold til historien lidt ned i det 19. århundrede. Under
søgelsen omfatter ikke blot de bevægelser og personligheder, i
hvilke »historismen« direkte har sit udspring, som den engelske
præromantik eller Justus Möser og Herder, men også åndsret
ninger, der som oplysningshistorie og klassicisme egentlig er dens
direkte modsætninger. Og alligevel kom disse hver på sin vis til
at bidrage til dens opkomst, sådan som M. f. eks. viser for klassi
cismens vedkommende, når han peger på, at nok opstillede
Winckelmann den græske kunst som det absolut skønne, men
ved samtidig at betegne den som det uopnåelige føres man hen
til at se den som noget individuelt, betinget af sin tids forhold.
Når M. som nævnt siger om »historismen«, at det er det histo
riske spørgsmål, der ligger ham stærkest på sinde, så er dette
let forklarligt. Forklarligt, fordi M. i sin livsgerning fortrinsvis har
viet sig til åndshistoriske spørgsmål, ikke til udredningen af kon
krete historiske begivenheder. Forklarligt endvidere, fordi »hi
storismen« er et spørgsmål om livsanskuelse og på det dybeste
må interessere hver den, som kæmper for at danne sig en sådan.
At den historiske tænkning meget let kan føre til »relativisme«,
til den betragtning, at alt er relativt, alt flyder, at det ene stand
punkt er lige så berettiget som det andet, ja, derover er M. selv
følgelig ganske klar. Men denne »relativisme« vil han ikke have
forstået som »historisme« i god, positiv betydning. Hans forsøg
på en løsning af dette spørgsmål finder man navnlig i hans under
søgelse om Goethe og i hans Ranke-foredrag, men her er det
sikkert rettest at henvise til at læse hans egne ord.
Om Rankes stil siger M., at den ligesom Goethes med tilsyne
ladende simple sproglige midler, kun nu og da afbrudt af et
sjældent ord, ligesom et jævnt klædebon prydet med en ædel
sten, lukker op for det dybeste indhold. Og M. anfører Rankes
udsagn, at ofte kan et ord, der i og for sig ingen særlig værdi
har, gribe os, fordi det udtales af et menneske, der står bag det
og giver det liv. Det er udtalelser, som jeg synes, man har lov
at bruge også om stilen i M/s sidste værk — et »alderdomsværk«,
ja, i den forstand, at det er præget af alderens visdom og afklaret
hed og er frugten af et langt livs intense fordybelse i historiske
problemer. For en menneskealder siden krævede M. i »Welt
bürgertum und Nationalstaat«, at historikerne skulde tage et
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foryngende bad i filosofi og politik. Hertil samt til, såvidt vi
læsere nu evner det, at færdes med forfatteren på åndshistoriens
tinder, giver også »Die Entstehung des Historismus« rig anledning.
Holger Hjelholt.
To tyske Freiburger Historikere, Elever af Georg v. Below,
Eugen Haberkern og Joseph Friedrich Wallach, har ud
givet en omfattende Hilfsworterbuch fiir Historiker (Berlin 1935).
Det store Værk er fremkommet efter aarelang Forberedelse under
Tilskyndelse bl. a. fra Friedrich Meinecke, er tilegnet Mindet om
Georg v. Below og forsynet med en Indledning af Hermann
Oncken. Idet man her for første Gang har forsøgt at skabe et
baade omfattende og haandterligt Leksikon indenfor selve den
historiske Videnskab, udfylder man et længe næret Savn. Hi
storikeren er ikke længere nødt til med stort Besvær at skaffe
sig de fornødne Oplysninger fra juridiske eller nationaløkonomiske
Haandbøger, der i deres Anlæg ikke er beregnede for hans spe
cielle Interesser. Han har nu faaet en Slags Kodifikation af visse
af de historiske Hjælpevidenskaber.
Bogen indeholder i alfabetisk Rækkefølge korte Definitioner
af de vigtigste tekniske Udtryk, særlig af retsligt Indhold, inden
for de uendelig omfattende Omraader af den saakaldte »Institu
tionshistorie«, d. v. s. Forvaltningsret, Tingsret, Familieret og
Arveret, som baade Videnskabsmanden og den interesserede
Læser, der beskæftiger sig med de ældre Tiders Historie, atter
og atter støder paa. Haandbogens Indhold er begrænset til i
det væsentlige at omfatte Aarhundrederne fra Folkevandrings
tiden til den franske Revolution og Napoleonstiden. Geografisk
er Tyskland Bogens Centrum og Udgangspunkt. Her er den
grundig og fuldstændig. I anden Række staar »Mellemeuropa«,
efter Forfatternes Definition ensbetydende med »Tysklands Nabo
lande incl. England«. Om Frankrig og England (Sml. C. Johnson
i Engl. Hist. Rev. 1936, p. 722—23) faar man nogenlunde om
fattende Oplysninger, mindre om Skandinavien og Rusland, og
kun meget lidt om de øvrige europæiske Lande: Italien, Spanien
m. m. For de europæiske Kolonier og De forenede Stater findes
nogle af Forvaltningens Grundtræk, ligeledes for de islamitiske
Lande, Kina og Japan. Af særlig Interesse for os er Spørgsmaalet,
hvorvidt Bogen orienterer om danske Institutioner. I Forgrunden
staar nogle fællesnordiske Ord saasom Härad, Landshöfding,
Län, Leding, Thing etc. Vigtige danske findes: Bol, Danegeld,
Hird, Højsteret, Rigsadvokat, Rigsret; men mange meget vig
tige mangler, for blot at nævne nogle: Enevælde, Grundlov,
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Hoveri, Danske og Tyske Kancelli, Kongeloven, Landgilde, Sogn,
Stavnsbaand, Tinglysning, Udflytning, Udstykning, Vornedskab
m. m. Udbyttet er her altsaa ikke ret stort I — Orienteringen
lettes ved en forholdsvis overskuelig Gruppering og mange Hen
visninger, men Litteraturhenvisninger findes ikke ved Artiklerne.
Originalitet er ikke tilstræbt. Bogen, som paa Grund af det over
vældende store Stof ikke altid kan bygge paa Førstehaandsmateriale, tjener frem for alt Videnskabens Arbejdsøkonomi. Den
er et første, efter en Række Stikprøver at dømme, paa mange
Maader vellykket Forsøg, men maa som saadant i forskellige
Henseender udvides og forbedres.
Hanna Kobylinski.

Ved midten af 1920erne reorganiserede Tyskland sin uden
rigspolitik. Den indre stabilisering var da saa vidt fremskredet,
at man igen kunde tænke paa en mere aktiv optræden udadtil.
Den bærende idé i den nye udenrigspolitik blev den stortyske
tanke. Tanken om alle tyskeres folkefællesskab paa tværs af
statsgrænserne. Midlerne i kampen for at virkeliggøre den stor
tyske tanke var folkeforbundsidealerne om nationernes selvbe
stemmelsesret og mindretallenes beskyttelse.
Det maatte, som forholdene laa, blive en politik paa langt
sigt. Men der blev straks sat et mægtigt arbejde igang for i Tysk
land at holde den stortyske tanke levende og i udlandet at orga
nisere og paa alle maader styrke den forhaandenværende tyskhed.
Som et led i disse bestræbelser planlagdes »Handworterbuch
des Grenz- und Auslanddeutschtums«. Store midler blev stillet til
raadighed, men forberedelserne trak i langdrag; for en stor del
paa grund af en meget dybtgaaende uenighed inden for ledelsen.
Først i 1933 kunde første hefte udsendes og i 1935 afsluttedes
første bind (Redigeret af Carl Petersen og Otto Scheel).
Som det let gaar med den slags store værker, ændredes den
oprindelige plan under arbejdets udførelse. Oprindelig var det
tanken at skabe et opslagsværk med mange smaa artikler som
i et konversationsleksikon. Da første hefte kom, var planen
ændret til: et alfabetisk ordnet videnskabeligt oversigts- og læseværk med overvejende store artikler. Samtidig satte man sig
videre maal, idet den oprindeligt planlagte rene' meddelelse af
kendsgerninger blev underordnet de folkepolitiske maal. Som
det hedder i indledningen om værket: »Det tjener og vil tjene
Tysklands kamp om sin fremtidige nationale udformning, saaledes som den samlede tyskhedsforskning skal. Det vil med
aandens og videnskabens midler medvirke ved denne nødvendige
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proces, idet det i grænse- og udlandstyskheden viser de folkelige,
aandelige og historiske kræfter, som idag atter har den form
givende magt« (gestaltend zur Herrschaft gelangen).
Det betyder videnskabens bevidste underordning under Po
litiken, og det maner til kritisk reservation ved læsningen.
Ialt raader hovedredaktionen over 800 medarbejdere og 46
faglige og lokale underredaktioner. Der er fra redaktionernes
side grebet meget kraftigt ind over for medarbejderne for at
sikre værkets indre enhed. I det store og hele er det lykkedes.
Det vidner om stort organisationssnilde, at man har faaet denne
store mekanisme til at virke tilfredsstillende.
Værkets artikler falder i forskellige grupper. Der er for det
første artikler, som skildrer tyskheden i de forskellige eurpoæiske
og oversøiske stater; særlig fremhæves forbindelsen mellem de
paagældende lande og Tyskland i fortid og nutid. I det her om
talte bind findes artikler af denne art om Argentina, Belgien og
Bulgarien.
For det andet er der artikler om de enkelte tyske bosætte 1sesomraader. Her ligger værkets tyngdepunkt. Alle artikler er
opbygget efter samme skema: Almindelige oplysninger. — Rum
og grænser. — Befolkning. — Tysk nationalitets tilblivelse og
væsen. — Tyskernes politiske, økonomiske, kirkelige, aandelige
og kunstneriske liv m. m. — Artiklerne er rigeligt forsynet med
kort og statistik, F. eks. skildres tyskheden i Banatet, Batschka,
Bessarabien, Bosnien-Herzegovina, Bukovina og Burgenland.
Alle de her nævnte omraader ligger i Sydøsteuropa og sammen
holdt giver artiklerne vidnesbyrd om den mægtige kolonisatoriske
indsats, der er øvet af tyskere i disse egne, særlig i det 18. aarhundrede, efterhaanden som det habsburgske monarki vandt
frem paa det tyrkiske riges bekostning. Habsburgerne forfulgte
fiskale og militære maal med deres kolonisation, ikke nationale.
I de omraader, der blev befriet fra tyrkerne, blev der ikke
alene bosat tyskere, men ogsaa rumæner, serber, madjarer og
andre. De store omraader, der enten havde ligget øde hen eller
ydet græsning til heste og kvæg, egnede sig for en stor del til
intensivere dyrkning. Her var tyskerne foregangsmænd sammen
lignet med de øvrige folkeslag. Et stort teknisk fremskridt var
trevangsbruget, der ellers blev afskaffet paa denne tid andet
steds i Europa.
I tidens løb er det gaaet haardt ud over den fremskudte tysk
hed. Ser man paa de større omraader, var tyskerne intetsteds i
flertal. Forbindelsen med moderlandet blev snart tabt, og ind
byrdes mellem kolonierne var den kun ringe. De fremmede om-
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givelser gjorde deres indflydelse gældende, og mange steder blev
tyskheden opsuget. Inden for det ungarske omraade satte i slut
ningen af det 19. aarhundrede en brutal, men effektiv nationalitets
politik ind; særlig de højere lag var udsat for madjarisering.
Verdenskrigen vendte op og ned paa alt. Den folkelige be
vidsthed vaagnede mange steder igen, hvor den havde været ved
at sygne hen. De ret frisindede ideer, der i de første aar efter
fredsslutningen prægede de sydøsteuropæiske stater, gav mulig
hed for en kraftigere national udvikling, samtidig -sattes der fra
Tyskland store bestræbelser ind for at knytte forbindelsen igen.
Men den senere tids autoritære udvikling og den stærkere be
toning af staten har overalt igen bragt haarde kaar for mindre
tallene.
Der gives en fylde af enkeltoplysninger i disse artikler, men
samtidig aabenbarer de en af værkets største svagheder: den
alfabetiske ordning. Da planen ændredes, burde man have taget
skridtet fuldt ud og givet en geografisk ordnet beskrivelse af
tyskheden i Verden. I det nye Tyskland anvender man i tide
og utide »rum«-begrebet, her var et omraade, hvor man med
stort held kunde have brugt det. Det er ubehageligt, naar man
har læst om en række rumænske provinser ikke at kunne faa
noget at vide om Siebenbürgen, og selv om man i løbet af nogle
aar kan faa rede paa det, vilde en sammenstilling efter større
omraader være langt at foretrække.
Blandt artiklerne om mindre geografiske omraader har styk
kerne om Als og Aabenraa størst interesse for danske læsere.
Interessen er saa meget større, som de giver en maalestok for
paalideligheden af de meddelte oplysninger. I det store og hele
maa det siges, at de meddelte kendsgerninger er korrekte. Det
er dog en stor overdrivelse at regne halvdelen af de social
demokratiske stemmer for tyske.
Noget mere i emnets periferi staar en række artikler om
videnskabsgrene, der kan have interesse for folk, som beskæftiger
sig med grænse- og udlandstyskhedens problemer. Som eksempel
kan nævnes en meget stor artikel under stikordet »Agrarver
fassung«. Den giver en udmærket historisk oversigt over euro
pæiske dyrkningsformer, men rummer derudover en mængde stof,
som bedre havde været behandlet under særlige stikord, f. eks.
andelsvæsnet.
En anden artikel i denne gruppe giver en oversigt over be
folkningslæren. I artiklen om bog- og biblioteksvæsen gøres om
hyggeligt rede for tysk bogeksport til forskellige lande og over
sættelser fra tysk til andre sprog. I omtalen af biblioteksforhol-
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dene hos tyske mindretal findes kun talmæssige opgivelser fra
Nordslesvig, sikkert fordi bibliotekerne her har naaet et relativt
højt stade. Men naar der som forklaring paa det forholdsvis lave
bogudlaan paa landet i Sønderjylland anføres, at der »i den grad
lægges beslag paa den tyske bonde af den kamp om jorden, som
er paatvungen ham ved den danske jordpolitik,« saa er man langt
ude i agitatoriske fraser. Langt mere end jordkampen betyder den
kendsgerning, at mange hjemmetyske bønder har svært ved tysk.
Endelig findes der endnu en gruppe artikler omfattende per
soner af interesse for det folketyske arbejde. Hovedvægten
lægges paa skildringen af førende tyske personligheder, set ud
fra deres folkelige og statslige tanker og maal. Der er f.eks. en
meget stor artikel om Ernst Moritz Arndt. Derimod omtales de
personer, der har gjort en indsats i det grænse- og udlandstyske
arbejde, meget knapt.
Det vil af denne oversigt fremgaa, at man har samlet rigeligt
meget under een hat. De mange emner ind imellem hinanden
gør overskueligheden mindre. Men samtidig skal det anerkendes,
at der her er samlet et stof, som før var vanskeligt eller slet ikke
tilgængeligt, og der ydes her et værdifuldt bidrag til forstaaelsen
af de europæiske mindretalsforhold og dermed til forstaaelsen af
den europæiske politik.
Den meget udprægede og bevidste tyske tendens vil altid
være en anstødssten. Trods hæderlige tilløb savnes mange steder
relativitet i bedømmelsen, og hos den ukritiske læser kan dette
værk være med til at styrke tilbøjeligheden til national selv
overvurdering.
Troels Fink.
Dr. Ragnar Numelin, der i en Aarrække var Legationsraad
for Finland i København, har paa dansk Forlag (1936), men
paa engelsk Sprog, udsendt et stort etnologisk Værk The Wartdering S pirit. Heri genoptager og fortsætter han sine Ungdoms
studier, der satte deres første Frugt i Doktorafhandlingen over de
primitive Folks Vandringer, og søger at naa til Bunds i de Aarsager, som ligger til Grund for disse. Dr. Numelin tilhører den
finlandske etnologiske Skole, der grundlagdes af hans berømte
Landsmand Edv. Westermarck, som ogsaa har ledsaget dette
Værk med et anbefalende Forord. I Virkeligheden afspejler
Bogen denne Skoles gediegne Egenskaber. Den bygger paa et
mægtigt og, som det synes, udtømt Materiale; — alene Literaturfortegnelsen omfatter et halvhundrede Sider; — og den bæres af
en nøgtern og forsigtig kritisk Aand, der lykkeligt forhindrer
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Forfatteren i at give sig moderne Teorier i Vold, hvad enten
det drejer sig om Racebiologi eller Psykoanalyse.
Med Rette polemiserer Dr. Numelin mod Vodskov og Edv.
Lehmann, naar disse bestred, at Vandringer var af afgørende
Betydning for de forskellige Folk paa deres primitive Stadier,
men paa den anden Side advarer han mod at forklare disse Van
dringer med primitive menneskelige Instinkter i Almindelighed
og primitiv Vandringslyst i Særdeleshed. Han anerkender ganske
vist Tilstedeværelsen af en Udve hos Buskmænd og Eskimoer
med flere lavtstaaende Folk i Asien, Afrika og Amerika, samt
hos Skandinaver og Finner i ældre Tider, men han henviser sam
tidig til, at allerede Spencer begrundede primitive Vandringer
med disse Folks uudviklede Agerbrug, og at Kline henviste til
seksuelle Aarsager. Beskedent indrømmer Forfatteren ikke at
kunne give nogen endelig Løsning paa Problemet og hævder,
at han blot vil fremlægge de forskellige Teorier og Hovedaarsagerne til Vandringerne. Som det skal ses, indeholder Bogen i
Virkeligheden en hel Del mere.
Dr. Numelin skelner mellem hele Stammers Vandringer og
partielle Vandringer og viser, at de første navnlig er knyttede
til de laveste Udviklingstrin, mens det paa mere fremskredne
Stadier kun er Dele af Stammerne, som giver sig paa Udfærd.
Disse Udviklingstrin (Samlere, lavere Jægere, højere Jægere
o. s. v.) bestemmer han (i Tilslutning til Febvre) som værende
afhængige af økonomiske Faktorer, og han finder en Forskel
mellem Vandringsmotiverne paa de forskellige Udviklingsstadier.
Paa de lavere Trin er Vandringer en normal Tilstand og bestemmes
navnlig af geografiske Faktorer efter »Loven om den mindste
Modstand«, saa at Folkene f. Eks. vandrer op gennem Bjerg
dalene og først overskrider Pashøjderne ved Dalenes inderste
Del. Men selv paa disse Stadier er enhver Drift afhængig af det
Medium, i hvilket den virker, d. v. s. Loven har ikke almindelig
Gyldighed, og Menneskene trodser med Held Naturen. Paa de
højere Udviklingstrin kommer til de geografiske Motiver andre,
som Plyndring, Krig, Handel og Religion. Det er navnlig paa
Nomadestadiet, vi møder disse Faktorer. Da det tillige er paa
dette Trin, den egentlige Historie begynder, er det Skildringen
af disse Motiver, som særlig maa interessere en Historiker ved
Læsningen af Værket, skønt det egentlig ikke beskæftiger sig
med »de historiske Folk«. Forfatteren behandler dog ikke alene
Zigeunernes og Jødernes Vandringer, men ogsaa Emigrationen
fra Europa til de øvrige Verdensdele og moderne Folkeflytninger,
som den græsk-tyrkiske, hvorved lx/4 Million Hellenere og 1/2
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Million Tyrkere har byttet Huse og Grundejendom med hin
anden.
Dr. Numelin benægter, at Vandreinstinktet skulde være med
født, fordi »Udviklingen saa næppe vilde have ført Mennesket
ud over Vandringsstadiet«. Paa den anden Side indrømmer han,
at man møder det paa de mest primitive Trin, men han mener,
at det er et Produkt af lakse sociale Former i Forbindelse med
religiøs Indifferentisme. Dets Maal er først og fremmest af mate
riel Karakter: at søge Føden. Man kan ved disse Slutresultater
nære sine Tvivl, om Forfatteren er naaet helt til Bunds. At til
skrive Vandringsdriften løse sociale Former, fører let til en Ring
slutning, da disse utvivlsomt ogsaa fremmes af Vandringsdriften.
Andet Steds erklærer Forfatteren det da ogsaa for umuligt at
betragte Vandringsinstinktet som noget senere erhvervet. Paa
enkelte andre Punkter vil man ogsaa være tilbøjelig til at sætte
et Spørgsmaalstegn ved Forfatterens Slutninger, som naar han
mener, at »intermarrage« inden for Zigeunernes Folk virker fysio
logisk styrkende, og underligt er det med to Siders Mellemrum
(266 og 268) at høre, at Zigeunerne »stick with .. intense conservatism to their old traditions«, og at de »are for the most part
a people without tradition«. Hovedindtrykket maa dog blive Re
spekt for en saa overordentlig Ydelse: Dr. Numelins Bog er
ikke blot en stor Fundgrube for Etnologer, den byder ogsaa Hi
storikeren en Række Paralleler og Udgangspunkter for videre
Tænkning, som mange vil være ham taknemlige for.
Knud Fabricius.
Professor Arth. Christensen har for 2 Aar siden udsendt
en meget indgaaende Fremstilling af det mellempersiske Riges
Historie (L’Iran sous les Sassanides, 559 pp., Kbhvn. 1936). Den
er ikke alene en ny og udvidet Udgave af hans tredive Aar gamle
Afhandling i Videnskabernes Selskabs Skrifter, der behandlede
Sassaniderigets statslige Organisation, men den søger ogsaa at
belyse de øvrige Sider af dette Kultursamfund, som tidligere var
forbigaaet, og indrammer det Hele i en Fremstilling af Rigets
politiske Historie. Et Værk paa halvsjettehundrede Sider kan
synes rigelig tilmaalt ved et saa fjerntliggende Emne, men det
forsvarer sig selv, naar man betænker, at det drejer sig om en
femhundredaarig Udvikling af et Storrige med en særpræget
Kultur, der oven i Købet har særlig Interesse for Europa som
Nabo, først til det romerske og derefter til det byzantinske Rige.
Uheldigt er det da, at det Kildestof, en Sassanidehistorie maa
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bygge paa, er saa ensidigt og mangelfuldt bevaret. Navnlig føler
man stærkt, at ethvert Forsøg paa at trænge til Bunds i Perser
rigets økonomiske Historie maa opgives, da vi hverken har
Midler til at bestemme Størrelsen af Skattebyrden eller af Handels
omsætningen med Udlandet. Og dog havde Persien allerede i
det sjette Aarhundredes første Halvdel faaet en Matrikulering,
hvis Skattesatser er kendte, og det stod i en livlig Handelsfor
bindelse med Omverdenen, saa at Toldindtægterne var af største
Betydning for Herskerne. Dog hverken af Matriklen eller af
Toldregnskaberne er nogetsomhelst bevaret til Nutiden.
Men ogsaa naar man vender sig til de øvrige Sider af den
sassanidiske Kultur, viser Kildegrundlaget sig langtfra tillids
vækkende. Af Levninger fra Samtiden er kun lidt i Behold i
Skikkelse af Bygningsværker, Kunstgenstande, Indskrifter, Segl
og Mønter. Om den sassanidiske Literatur gælder det, at den
saa godt som fuldstændigt er gaaet tabt i sin oprindelige Skik
kelse og kun er bevaret for os i Referater hos senere persiske eller
arabiske Forfattere. En Undtagelse danner dog visse Dele af den
hellige Bog Avesta. Under disse Forhold maa vi søge til Nabo
landene og raadspørge græske og latinske, armeniske og syriske,
ja endog kinesiske Forfattere om, hvilke Oplysninger de kan
give om Forholdene i det Land, som de i Reglen saa paa med
fjendtlige Øjne. At de fleste af dem som kristne desuden stod i
Modsætningsforhold til det Rige, som strengt hyldede Mazdaismen, gør ikke Sagen bedre. De kristne Martyrers Akter kan
ikke forudsættes at indeholde objektiv Historie om de Konger,
som havde givet dem en saa ublid Behandling.
Holder man sig dette Sagforhold for Øje, er der Grund til at
se med megen Respekt paa den Bygning, som det er lykkedes
Prof. Christensen at opføre af et saa skrøbeligt Byggemateriale.
Det er klart, at der er mange Sider af det mellempersiske Kultur
samfund, som man ikke faar belyst, ganske simpelt, fordi Kilde
grundlaget brister. Men i de store Træk træder Sassanideriget
frem for os, og vi kan skønne den Udvikling, det har gennem
løbet i den lange Tid fra 224 til 636, da det bukkede under for
Araberne under Profetens Efterfølger Omar. Fra Partherriget,
der var dets historiske Forgænger, overtog det et halvtudviklet
Lensvæsen (den dømmende Magt var dog ikke i de store Lensmænds Hænder, og det ses ikke tydeligt, om disse har været
skattefri). I Partherriget levede desuden stadig Zarathushtras
Lære, end ikke fritaget for Konkurrence af hellensk Religion,
Gnosticisme og Buddhisme. De kraftige sassanidiske Konger
gjorde Mazdaismen til Statsreligion, og der fandt under deres
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Regering en yderligere Udvikling Sted af den i monotheistisk
Retning. De skabte dernæst en stærkt centraliseret Stat, byggende
paa en skarp Klasseadskillelse. Under de første Regenter taaltes
endnu det fra Forgængerne nedarvede Lensvæsen, men svækket
og indkapslet af et borgerligt Bureaukrati; under de senere
Konger, navnlig Khusro I »med den udødelige Aand« (531—579),
lamsloges det helt, og »Kongernes Konge« var enevældig. Alle
disse Herskere, der besad et Rige uden naturlige geografiske
Grænser, byggede Landets Sikkerhed udadtil paa en stærk Rytter
hær, helt af Jern og rekruteret fra Adelens Rækker, hvilket gjorde
dem til farlige Naboer for de romerske Kejsere og disses Efter
følgere Herskerne i Byzants. Julian Apostata fik samme Skæbne
over for Sassaniderne, som Gassius overfor deres Forgængere,
Partherne. De sassanidiske Storkonger sørgede ogsaa for den
indre Sikkerhed, idet de indtog Stillingen som Landets øverste
Dommer, og opretholdt et nøje udpenslet Retsvæsen. Som øverste
Lovbog fulgte de Avesta med dens Kommentarer, hvortil kom
de i Tidens Løb afgivne Responsa fra Retslærde. Naar Forfat
teren — med en andet Steds fra velkendt Definition — karakte
riserer Perserrigets Forfatning som »le despotisme tempéré par
le détronement et le meurtre«, synes denne Dom derfor noget
haard. Despotier sættes ellers i Modsætning til enevældige Mo
narkier ved deres Lovløshed.
En Side af Kulturen, der interesserer Prof. Christensen sær
ligt, er den religiøse, og vi finder ogsaa i dette Værk nye og værdi
fulde Bidrag dertil. Han dvæler ikke blot ved Statsreligionens
Udvikling i stadig stærkere pessimistisk Retning, men han be
handler tillige indgaaende de kætterske Bevægelser, den af Gno
sticisme og Kristendom stærkt paavirkede Manikæisme og den
meget radikale Mazdaisme, der sigtede mod Kvindefællesskab
og muligvis ogsaa mod Ejendomskommunisme. Med særlig Op
mærksomhed vil en Vesteuropæer følge Kristendommens Skæbne
i Iran. Den fik til sine Tider stærkt Indpas i Landet, men Mazdaismens Præsteskab formaaede dog altid at holde den Stangen.
Dette skyldtes de kristne Missionærers Ufordragelighed, og man
maa give Forfatteren Ret i, at det rent menneskeligt set er et
ufordelagtigt Indtryk, man faar af deres Optræden paa Missions
marken. Paa den anden Side bør det dog ikke overses, at det
laa i Kristendommens Væsen, at den umuligt kunde taale nogen
anden Religion ved sin Side. Dens Væren eller Ikke-Væren maatte
derfor ogsaa i Persien blive et Magtspørgsmaal, og da den verds
lige Magt stillede sig paa den bestaaende Religions Side, var dens
Skæbne beseglet.
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Forfatterens Ordning af Stoffet er ret ejendommelig, og det
kan betvivles, om den kan betegnes som efterfølgelsesværdig.
For at gøre sin Bog »mere levende«, gemmer han Fremstillingen
af de enkelte Kultursider, indtil de politiske Begivenheder ind
træder, som de kan »tjene til at kommentere«. Saaledes findes
Skildringen af Retsvæsenet knyttet til Kristenforfølgelserne,
nemlig for at belyse den Retsforfølgning, der fandt Sted over for
disse fremmede. Familie- og Ejendomsforholdene gives som Ind
ledning til Mazdaismen p. G. a. dennes kommunistiske Ideer
o. s. v. Følgen heraf bliver paa den ene Side, at Helhedsbilledet
af den sassanidiske Samfundskultur i nogen Grad udviskes, men
tillige, at det ikke er let at finde, hvad man søger, i denne Bog.
Et godt Register bøder kun til en vis Grad herpaa.
Med god Grund fremtræder Professor Arthur Christensens
store Værk paa et fremmed Sprog, thi dets Betydning rækker
langt videre end Landets Grænser, det er navnlig uden for disse,
det kan ventes at blive studeret med Iver. Men det vil i hvert
Fald føles som en Ære for et lille Land, at det paa et perifert,
men betydningsfuldt Omraade kan opretholde en Forskning, der
giver saaadanne Tilskud til den internationale Videnskab.
Knud Fabricius.
Siden Poul Nørlund i 1920 udsendte sin Bog om det romerske
Slavesamfund under Afvikling, er der ikke til det filosofiske
Fakultet blevet indleveret nogen Doktorafhandling om antik
Historie. Naar derfor Adam Afzelius, der allerede i et mindre
Skrift om Pompeius og hans Modstandere og ved en Udgave af
Ciceros Breve har gjort sig fortjent af Oldtidshistorie, nu ogsaa
har habiliteret sig med et Arbejde om Den romerske Nobilitets
Omfang (Kbhvn. 1935), er dette i og for sig en Begivenhed.
I den foreliggende Undersøgelse, der nærmest maa betegnes
som værende af sociologisk Art, har Afzelius villet give en De
finition af, hvem der til de forskellige Tider tilhørte den romerske
Nobilitet. Det er tredje Gang, at dette Spørgsmaal rejses. Første
Gang besvaredes det af Sigonius derhen, at nobiles var Efter
kommerne efter de kuruliske Embedsmænd, d. v. s. Konsuler,
Prætorer og kuruliske Ædiler — det var i 1560. Skønt Sigonius
ikke førte noget Bevis for sin Paastand, havde hans Definition
dog Gyldighed indtil 1912, da Gelzer begrænsede Nobiliteten til
Konsulernes Efterkommere.
For tredje Gang har nu Afzelius sat Spørgsmaalet under De
bat. Hans Afhandling gør i Modsætning til Gelzers først Rede
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for de tidligere Definitioners Fremsættelse og Grundlag. Mens
han for Sigonius' Vedkommende hurtigt kan henvise til, at hans
Thesis overhovedet savner Begrundelse, er Kritikken af Gelzer mere omfattende. Afzelius bebrejder Gelzer dels hans mangel
fulde Materiale, dels hans utilstrækkelige Behandling deraf, for
tilsidst at fastslaa, at det af Gelzer benyttede Materiale ikke
berettiger til saa vidtgaaende Konklusioner som dem, Gelzer
har draget.
Han gaar derefter over til selv at gennemgaa de Vidnesbyrd
om nobiles, der forekommer i den antikke Litteratur indtil ca.
200 e. v. T., og finder derved, at 271 Personer og 51 Familier og
Slægter ialt 466 Gange karakteriseres som nobiles, mens Gelzers
Materiale blot anførte et halvt Hundrede nobiles. Derefter fore
tager Afzelius en omhyggelig Undersøgelse af, om nu ogsaa alle
disse nobiles virkelig var af konsularisk Afstamning, en Under
søgelse, Gelzer havde undladt, idet han nøjedes med at henvise
til, at de af ham anførte nobiles tilhørte Slægter, som tidligere
forekom i Konsulfortegnelserne. Det lykkes Afzelius at paavise
sikker eller overvejende konsularisk Afstamning for over 90 pGt.
af sit Materiale, mens en stor Del af Resten forklares ved, at
han udvider Gelzers Definition til ogsaa at omfatte dem, der
som de første af deres Slægt opnaaede Konsulatet. Dette Resul
tat bekræftes af et Par klare Udsagn hos Sallust og Seneca, som
den tidligere Forskning uden synderlig Begrundelse havde set
bort fra. Herefter bliver der kun et enkelt Citat tilbage, der ikke
enten kan elimineres eller bringes i Overensstemmelse med den
af Afzelius fremsatte Thesis; det drejer sig om et Citat af Dig
teren Catul, som Afzelius vil betragte som en Digters Frihed
eller Unøjagtighed og under ingen Omstændigheder tillægge
nogen Betydning mod saa mange positive Steder.
At Materialet virkelig tillader den Slutning, at alle Konsuler
og deres Efterkommere var nobiles, søger Afzelius yderligere at
understrege ved at vise, at hans Materiale dækker over Halv
delen af de republikanske Konsulslægter, samtidig med at han
gør opmærksom paa, at de allerfleste af de ikke nævnte Slægter
er uddøde saa tidligt eller nævnt saa lidt i Litteraturen, at det
ikke kan betyde noget, naar vi ikke har direkte Efterretninger
om deres Nobilitet. Det vundne Resultat begrundes derefter
nærmere med nogle Udtalelser i den antikke Litteratur, der
ikke vil kunne forstaas uden ved at antage den nye Definitions
Gyldighed.
Efter at Afzelius saaledes har begrundet og modificeret Gelzers
daarligt underbyggede Definition, gaar han over til at behandle
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Spørgsmaalet om Nobilitetens Oprindelse. Mens Gelzer paa dette
Punkt uden Forbehold ansaa sin Definition for gyldig fra den
ældste Republik, viser Afzelius, hvordan vi ikke ved noget sik
kert om Nobilitetens Omfang før Ciceros Tid, mens det tvært
imod synes, som om dens Rammer tidligere har været større og
mindre faste.
En og anden vil maaske synes, at den foreliggende Under
søgelse er for bred og omstændelig — snarere kunde man imid
lertid indvende, at den ikke er omstændelig nok; saaledes kunde
man af de Tekststeder i den senere græske Litteratur (Polyb,
Dio o. fl.), hvor de græske Ækvivalenter for nobilis og dets Af
ledninger forekommer (epifanes, eufanes), have ventet en ligesaa systematisk Fortolkning og Gennemgang, som den, der er
givet af de latinske Forfattersteder. Disse er gennemgaaet saa
godt som fuldstændigt, hvilket en Kontraprøve med Materialet
paa Thesaurus Linguae Latinae udviser — nogle manglende Ci
tater fra Valerius Maximus bekræfter den af Afzelius førte Un
dersøgelse, der har en særlig Fortjeneste ved ogsaa at afgrænse
de Steder, hvor nobilis har etisk vurderende Betydning.
Naar vi først nu har faaet sikker Grund under Fødderne,
skyldes det, at de, der tidligere har beskæftiget sig med Spørgs
maalet, ikke har været omstændelige nok. Kun derved, at en
Undersøgelse som den foreliggende føres redeligt igennem til
Bunds paa en saadan Maade, at den, der tvivler, til enhver Tid
kan overbevise sig om Rigtigheden af den fremsatte Theori, faar
den sin Berettigelse. At Geizers Theori ikke er blevet kuldkastet,
men modificeret, forringer ikke Undersøgelsens Værdi. Det er
i høj Grad at ønske, at dens Resultater ved Oversættelse til et
af Verdenssprogene gøres tilgængelige for videre Kredse — de
vedrører jo dog Oprindelsen og Sammensætningen af den Stand,
som repræsenterede den romerske Kulturs Elite.
Franz Blatt.
1935 er Friherre vom Steins »Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde«, der gennem mere end et Hundredaar har
hævdet sig som en fri videnskabelig Organisation, blevet hen
lagt under Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volks
bildung og bærer nu Navnet Reichsinstitut für ältere deutsche Ge
schichtskunde (jfr. Historisk Tidsskrift 10 R. IV, 221 om Reichs
institut für Geschichte des neuen Deutschlands, hvis Arbejdsomraade er Tiden fra den franske til den nazistiske Revolution,
fra 1789 til 1933). Paul Kehr er traadt tilbage. Siden 1919 har
han haft Forsædet i Centraldirektionen og ledet »Monumenta
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Germaniæ historica« under uendelig vanskelige Forhold. 1936 er
Wilhelm Engel bleven udnævnt til Rigsinstituttets Præsident —
som saadan er han Rigsembedsmand — mens Kehr, Ernst Heymann, Georg Leidinger, Ed. Schröder, Alfred Schultze og Oswald
Redlich er kaldede til Æresmedlemmer. De sidste fem Herrer
nævnes som Repræsentanter for Akademierne i Berlin, München,
Göttingen, Leipzig og Wien, men det fremtræder ikke tydeligt,
om de er valgt af Akademierne eller udnævnt af Regeringen,
ikke heller synes deres Competenceomraade afgrænset. Væsent
ligere er dog, om yngre dygtige Kræfter nu vil være at finde til
Arbejdet, og om de nødvendige Pengemidler vil blive stillet til
Raadighed.
I Følge Præsidentens Redegørelse vil Rigsinstituttet følge de
Veje, som forlængst er afstukne for Monumenta Germaniæ hi
storica, for saa vidt som de store Udgiverarbejder under Afde
lingerne: Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolæ, Antiquitates
føres videre, men samtidig vil man under Fællestitel »Deutsches
Mittelalter« publicere en Række Udgaver — praktiske, i knap
peste Form — af særlig værdifulde Texter for at bøde paa det
Forhold, at de omfattende Monumenta-Bind med det tunge
Apparat altfor ofte trækker i Langdrag. En Stræben i samme
Retning ligger bag ved Omordningen af Selskabets Organ »Neues
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde«,
hvis Hovedindhold var Forstudier til Udgaverne, Beretninger om
Bibliotek- og Arkiv-Rejser, kildekritiske Undersøgelser. Dette
Specialisternes Tidsskrift har faaet nyt Navn og nyt Maal.
Deutsches Archiv für die Geschichte des Mittelalters skal være
Samlingssted for Studiet af Middelalderens Historie i alle dens
Forgreninger, ikke blot Rigets politiske Historie, men Kirke
historie, Retshistorie, økonomisk Historie, Hjælpevidenskaberne.
Kritiske Undersøgelser af større Omfang og specieliere Karakter
henvises til Archiv für Urkundenforschung und Quellenkunde, der
udkommer i Særhefter. Samtidig inddrages »Archiv für Urkunden
forschung«.
1. Bind af »Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters«
foreligger. Det indeholder et Program i nazistisk Aand ved
W. Engel, en Række Afhandlinger — hvoriblandt kan nævnes
Karl Brandis klare Oversigt: Grundlegung einer deutschen In
schriftenkunde, Fritz Rörig: Heinrich der Löwe und die Grün
dung Lübecks, Walter Klewitz: Gancellaria — endelig korte
orienterende Meddelelser om ny Litteratur vedrørende Middel
alderens Historie.
Ellen Jørgensen.
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I Anledning af Reformationsjubilæet 1917 nedsatte det preus
siske Kultusministerium en videnskabelig Kommission til at ud
forske Reformationens og Modreformationens Historie, og den
kom til at bestaa af Lærde fra begge de stridende Trosbekendelser,
for at samle disse om et fælles Arbejde »aus der deutschen Er
hebung des Weltkrieges«. Formand blev den bekendte Professor
i München Karl Schottenloher. Man enedes om at lade dette
Værk bestaa i: »En saa vidt mulig udtømmende Oversigt over alt,
hvad der hidtil er forsket og skrevet om Reformationens og Mod
reformationens Tidsalder, ikke alene det politiske og kirkelige,
men ogsaa det personlige, stedlige, tilstandsmæssige, kort sagt,
alt hvad det tyske Menneske paa den Tid har oplevet,
for saa vidt det afspejler sig i de efterfølgende Aarhundreders
Literatur.«
Resultatet af dette Arbejde foreligger i det mægtige FireBinds Værk, som under Schottenlohers Navn er fremkommet i
Aarene 1933—38 med Titlen '»Bibliographie zur deutschen Ge
schichte im Zeitalters der Glaubensspaltung 1517—1585«. Det er
altsaa en simpel Bogfortegnelse uden Kommentar, men hvor
lærerigt er det dog ikke at dykke ned i dette Opslagsværk I Blot
ved at gennemløbe Bogtitlerne faar man et Overblik over, hvilken
Fylde af Problemer man allerede har behandlet, og hvilke som
endnu venter paa deres Løsning. Kilder og Fremstillinger er nem
lig taget under eet, og Stoffets Ordning er simpel og overskuelig.
Det geografiske Omfang er bestemt af, hvad der i Datiden hørte til
»det romerske Rige af tysk Nation«. At en Del Literatur om be
slægtede Emner, som t. Eks. om Paverne og Galvin, maatte med
tages, var dog naturligt. Paa den anden Side kan det kun billiges,
at ældre Literatur, navnlig om Luther, er forbigaaet, naar den
var værdiløs.
De to første Bind omfatter det personhistoriske og det topo
grafiske Stof, ordnet i alfabetisk Rækkefølge. Her har det per
sonlige Skøn været stærkt afgørende for, hvor meget der er med
taget. Om Luther er der saaledes ikke mindre end 3691 forskellige
Numre, hvortil endda maa bemærkes, at adskillige af disse om
fatter flere Undernumre, og at der ydermere til Slutning følger
talrige Henvisninger til de andre Reformatorer. Disse er langt
mere stedmoderligt behandlede; Melanchthon har t. Eks. kun
508 Nrr., Zwingli 429, Thomas Münzer og Martin Butzer hver 62.
Af de øvrige Aandsarbejdere nævnes 99 Skrifter af og om Copernicus, 18 om Sebastian Münster og 13 om Gerh. Mercator. En
særlig Interesse for os Danske vil de Reformatorer have, som har
virket i Danmark. Om Bugenhagen er der 76 Numre, heraf de
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tre om hans Ophold herinde (de to af disse af Balthasar og Fre
derik Munter). Karlstadt repræsenteres ved 33 Skrifter, heraf de
to — af Th. Kolde og Dietr. Schåfer — om Karlstadt og Danmark.
Man ser altsaa, at J. Ose. Andersens »Overfor Kirkebruddet« ikke
er taget med, formentlig fordi man efter Planen »ikke optager en
Omtale af en Person i et Skrift af andet Indhold«.(l).
I den topografiske Afdeling i Slutningen af andet Bind med
tages Flensborg og Husum, skønt det ikke er Anmelderen be
kendt, at disse Byer nogensinde har hørt under »det romerske
Rige af tysk Nation«; til Gengæld udelades Haderslev, Aabenraa
og Tønder, skønt i hvert Fald den første af disse Byer har be
tydelig Andel i Reformationshistorien. Er Grunden den, at man
her har fulgt de moderne Landegrænser? Ja, men Strassburg og
Thorn er begge medtagne, og det samme gælder om alle mulige
schweiziske Lokaliteter. Derimod forstaar man godt, at Paris,
Padua og Rom kun er optaget for de derværende tyske Organisa
tioners Vedkommende.
Større Betydning for Almen-Historikeren vil dog 3dje Bind
faa, der omhandler det politiske Tyskland; han vil herigennem
t. Eks. blive opmærksom paa 27 Skrifter om Rigsdagen i Worms,
35 om den i Spejer 1529 og 56 om den berømte Augsburgrigsdag.
Om Kejser Maximilian optegnes 172 forskellige Skrifter; om
Karl V ikke mindre end 396. Bedst belyst i denne politiske Af
deling er dog »Territorien und Landesherren«; under Rubrikken
»Sachsen« er saaledes optaget ikke mindre end 634 forskellige
Skrifter.
Men det interessanteste er dog utvivlsomt 4de Bind, der efter
at have behandlet de samlede Fremstillinger af Tidsalderens
Historie — som de almindelig kendte af Ranke og Janssen^
Bezold og Lamprecht, Brandi og Platzhoff, med Henvisninger
til de vigtigste Anmeldelser og Recensioner af samme — gaar
over til en Hovedafdeling med den mærkelige Titel »Stoffe«, d. v. s.
alle tænkelige Bidrag til Tidens Kulturhistorie. De begynder med
»A. B. C. Bueher«, »Abendmahl«, »Ablass« o. s. v. og behandler alle
Emner, ordnede som i et Konversationsleksikon, men naturligvis
kun med Bogtitlerne til samme. Som et Eksempel paa, hvilken
Rigdom der her findes, skal anføres en Del af Bogstav P: »Pas
sionsmusik«, »Patrizierfamilien«, »Schlacht bei Pavia«, »Perspektive«, »Pest«, »Pfandrecht«, »Pfarrer«, »Pferdeheilkunst«, »Philosophie«, »Phrasen«, »Pilgerreisen, »Platonismus«, »Pocken«, »Pokale«, »Polemik« m. m. m. Det maa krible i enhver retskaffen Hi
storikers Fingre, naar han gennemblader sligt. Eksempelvis kan
nævnes til Belysning af Omfanget, at »Bauern« og »Bauernkrieg«
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omfatter 491 Nrr., heraf 28 om »De tolv Artikler«; »Religions
gespräche« 148 Skrifter. Derimod er Rubriker som »Reformations
bewegung« eller »Gegenreformation« med Rette presset ned til det
mindst mulige. Et kraftigt System af Frem- og Tilbagevisninger
til beslægtede Emner udbygger endelig Værkets Fuldstændighed,
og kan man end ved Fremvisninger — af naturlige Grunde —
ikke anføre Numre, bødes der herpaa ved den gennemførte alfa
betiske Ordning. Finder man saaledes under »Flensburg« i Bind 2
Henvisninger til »Bibliotheken«, »Neuhochdeutsche Schrift
sprache« og »Religionsgespräche« i Bd. 4, vil man ogsaa finde disse
Rubriker opdelte efter Lokaliteter i alfabetisk Rækkefølge, saa at
det er let at slaa ned paa den ønskede Oplysning.
At gennemløbe et Værk som dette er som at overvære et
Hærskue, hvor Afdeling efter Afdeling rykker frem, færdige til
Anvendelse i Praksis. Det er til stor Ære for tysk Videnskab, at
det er fremkommet i en saa gennemarbejdet og afklaret Skik
kelse, og der er ingen Tvivl om, at det vil blive til stor Nytte baade
for tyske og ikke-tyske Forskere i de kommende Aar. Man tør
vel endda sige, at det er et af de betydningsfuldeste Hjælpe
midler til Studiet af d. 16de Aarhundredes Historie, som hermed
har set Lyset.
Knud Fabricius,
En mønsterværdig kildekritisk Undersøgelse, saaledes som
man desværre ikke længer er forvænt med at møde dem, foreligger
i Professor i Gøttingen Carl Stanges Bog Erasmus und Julius II,
eine Legende (XI + 357 Sider; Berlin, 1936). Ved første Øjekast
kunde man maaske synes, at der her er ofret meget Arbejde og
Papir paa et ganske specielt Emne: Problemet om Erasmus'
Forfatterskab til en lille Satire paa ialt 2 Ark over den nys af
døde Pave Julius II. Men man er ikke kommet langt ind i Bogen,
før man opdager, at den har vide Vægge, og at man bliver ført
ind i en stor Del af Renaissancens Tankeverden i Almindelighed
og lærer Erasmus og hans Forfatterskab at kende i Særdeleshed.
Hertil kommer, at Undersøgelsen er sat op paa en saa klar og
fængslende Maade, at man ikke slipper Bogen, før man over
bevist lægger den fra sig efter endt Gennemlæsning. Indholdet er
følgende: Inden der var gaaet en Maaned efter den store Paves
Død (21. Febr. 1513), fremkom der et anonymt Skrift, der gen
giver en Dialog mellem ham og St. Peter ved Himmeriges Port.
Den afdøde Pontifex Maximus, der vil trænge sig ind, bliver
først underkastet et Krydsforhør af den vagthavende Apostel, og
ved sine Selvafsløringer kommer han saa overordentlig slet her-
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fra, at han pure afvises fra Adgang til Salighedens Rige. Satiren
vakte stor Opsigt i Datiden og udbredtes gennem Afskrifter, før
den kom til at foreligge i en hel Række Tryk (fra 1517). Erasmus
har kendt den allerede i Manuskript; Luther har ejet den straks
efter dens Udgivelse. Skønt Førsteudgaven bærer Overskriften:
»F. A. F. Poete Regij libellus«, blev Skriftet i det almindelige Om
dømme tillagt Erasmus, til Trods for dennes bestemte Protester.
Denne Anskuelse kan ogsaa betragtes som den i Nutiden her
skende, efter at den franske Forsker J. B. Pineau i 1924 havde
underkastet Spørgsmaalet en tilsyneladende grundig Under
søgelse. Dog har modstridende Stemmer aldrig helt kunnet over
døves, saaledes Henri Hausers (i Revue de Litt. comparée 1927)
og Paul Kalkoffs (i Arch. f. Reformationsgesch. 1904). Men det
er Prof. Carl Stange, som har ført Beviset for, at Erasmus ikke
kan være Forfatteren, og som har fundet Navnet paa den rigtige
Ophavsmand: Den franske Hofpoet Faustus Andrelinus fra Forli
(se Førsteudgavens ovenfor anførte Titelblad). I Virkeligheden er
Satiren et Led i den franske Konge Ludvig XII.s literære Agita
tion for at vende den offentlige Mening i Europa i en for ham gun
stig Retning, og Prof. Stange dokumenterer overbevisende, at
Skriftet i sine Anskuelser aldeles ikke stemmer overens med
Erasmus’ Standpunkt, og at de stilistiske Overensstemmelser med
den »erasmiske« Stil intet beviser, da denne Stil, selv om den var
skabt af Mesteren, efterhaanden var blevet manges Ejendom.
Ogsaa de forskellige Redaktioner af Skriftet er underkastede en
omhyggelig Tekstkritik, og som et værdifuldt Bilag til Bogen
har Forfatteren knyttet en Faksimileudgave af den oprindelige
Tekst (31 Sider), som tillader enhver Læser selv at prøve de af
ham vundne Resultater. Carl Stanges Bog om »Julius exclusus«
giver desuden, som nævnt, meget mere, end den lover. Man føres
ind i hele den politiske europæiske Situation efter Slaget ved
Ravenna (1512) samt i den kirkepolitiske Stilling under og efter
Pisakonciliet (1511), saaledes som de opfattedes fra fransk Syns
punkt, der i det Hele viser sig overensstemmende med Virkelig
heden. Det er et værdifuldt Bidrag til den almindelige Historie,
som her er ydet ved Siden af det kildekritiske Problems Løsning.
Knud Fabricius.
Om Cromwell-Forskningen synes de Ord at gælde, at »den
haver den Skæbne, den ikke kan dø«, men det er uden for Eng
land dog navnlig i Tyskland, den har haft sin Plads. Meget na
turligt, da Blandingen af Profet og Kriger paa Forhaand maa
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tage en Germaner særlig om Hjertet. Ganske vist skyldtes det
for Hermann Oncken noget af en Tilfældighed, at han kom
ind paa Studiet af den engelske Statsmand, nemlig at han i det
oldenborgske Landsarkiv havde fundet en Række Akter om den
fra dansk Historie saa velkendte Grev Anton Günthers Forbin
delse med den cromwellske Regering. Men ud herfra voksede der
i Aarenes Løb hos ham en Interesse op for Gromwell-Skikkelsen
i dens fulde Omfang, der i 1935 satte sin Frugt i den smukke
lille Bog Cromwell, vier Essays über die Führung einer Nation
(Berlin). Medens den første af disse Afhandlinger, der behandler
C. som Statsmand, ikke kan siges at indeholde noget væsentligt
nyt for den, der er fortrolig med den Carlyle-Gardiner-Firth-Michaelske Forskning, vil man med Udbytte læse den anden Essay
om »Die Auserwähltheit eines Volkes und der religiøse Berufungs
glaube des Führers«. Vel er det sidste af disse Problemer i det
store og hele allerede løst af Carlyle; vi kender allerede Cromwells
Syn paa sig selv og ved, at han i sine egne Øjne var Guds Strids
mand paa Jorden, der til Vejledning havde at følge den hel
lige Skrift og Historiens Lære, saaledes som den tydeligt nok
fremgik af hans Modstanderes Skæbne. Men hvorledes Cromwell
saa paa det engelske Folks historiske Rolle, nemlig som Guds
udvalgte Folk, og hvorledes han delte dette Syn med sin Tids
alders ledende Englændere, herfor redegør for første Gang Her
mann Oncken paa en udtømmende og overbevisende Maade.
Denne Tanke var ingenlunde original engelsk; i Middelalderen
havde den saaledes ligget bag Tyskernes Bestræbelser for at
holde det romerske Kejserdømme oppe, men fra Elisabethstiden
havde Ideen været i stadig stærkere Fremvækst i England, og
den endte som bekendt ingenlunde sin Tilværelse her med Crom
wells Personlighed. Cromwells politiske Maal ligger derfor i to
ganske forskellige Sfærer: Den ene omfatter Guds Riges Fremme,
den anden Varetagelsen af Folkets jordiske Interesser. Han træder
herigennem paa en naturlig Maade ind paa sin Plads i Rækken
af de store engelske Udenrigspolitikere, og Oncken drøfter
dette Spørgsmaal i sin tredje Essay: »Englische Seepolitik und
protestantische Weltpolitik«, hvori Brydningen mellem disse to
Modsætninger virkningsfuldt behandles. Navigationsakten og
Krigen med Holland falder ind under det første Omraade, Valdenserbeskyttelsen og Tilnærmelsen til Sverige under det andet,
medens Krigen med Spanien maa siges at være i lige Grad dik
teret af begge Synsmaader. Det er under denne Udenrigspolitik,
Forfatteren faar Lejlighed til at inddrage Resultaterne af sine
oldenborgske Studier, og han viser, hvilken Betydning Datiden
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tillagde selv et saa beskedent Fyrstendømme som Grev Anton
Gunthers, ikke blot p. G. a. hans lille Lands Frugtbarhed, men
særlig fordi dets Beliggenhed maatte give det en almen-tysk
Interesse. Efter at Danmark havde lagt Haanden paa Holsten,
Sverige paa Bremen — Verden og Nederlandene paa de øst-frisiske Havnebyer — var Oldenborg blevet det eneste Aandehul,
Tyskland endnu havde, naar det vilde fylde sine Lunger med
den friske Vind fra Verdenshavene. Cromwell, der saa paa Olden
borg som en Indgangsport for engelske Varer paa Fastlandet,
forundte den lille Stat Neutralitet under den engelsk-hollandske
Krig 1652—54, og dens Betydning i hans Øjne fremgaar indi
rekte af, at han Gang paa Gang søgte at faa Karl Gustav af
Sverige til at overlade England det tilstødende Bremen-Verden,
hvad der naturligvis maatte blive uden Virkning i Øjeblikket,
men peger i Retning af, hvad der virkelig skete et halvhundrede
Aar senere.
Det kan ikke nægtes, at Kompositionen af Onckens CromwellBog er noget svag. Den oldenborgske Episode, hvis praktiske
Følger var meget smaa, virker nærmest paaklistret paa den forudgaaende psykologiske Studie, der har saa megen almindelig
Interesse. Forstaaeligt er det dog, at Forfatteren har ønsket at
fremdrage Mindet om den eneste Lejlighed, da den store Stats
mand — om end periferisk — greb ind i Tysklands Forhold. Med
Glæde fastslaar man ogsaa, at Oncken har undgaaet den Fri
stelse, hvorfor saa mange Forskere falder, at omfortolke Fortiden
efter nutidige Idealer. Ganske vist er han saa meget Tysker,
at han finder en staaende Parallel til Gromwells Gudsopfattelse
og Ledelse gennem religiøs Inspiration i — Bismarck, men han
udtaler dog som sin Ledetraad disse Ord: »Menneskene plejer at
give efter for deres Tilbøjelighed til at tyde Fortiden ud fra deres
egne Oplevelser, men Historien kan, hvis den da vil vedblive
at være Historie, aldrig opgive sit Krav om alene at forstaa hi
storiske Fænomener ud fra de samtidige særlige Betingelser.«
Knud Fabricius.

Meddelelser
om Dansk Historisk Forening
i aarene 1936 og 1937.

Foreningen havde 31. december 1936 26 livsvarige og 458
ordentlige medlemmer. Desuden modtog 126 medlemmer af den
svenske og den norske Historiske Forening saavel som 53 danske
historiestuderende tidsskriftet til halv pris.
Foreningen udgav i 1936 Historisk Tidsskrifts 10. række
3. binds 4. hefte samt litteraturhefte for 1933.
Paa aarsmødet 15. april 1937 besluttedes det at ændre ved
tægternes paragraf 3 til den form, hvorunder den er optrykt paa
side 520, ligesom det vedtoges at forhøje kontingentet for ordent
lige medlemmer fra 4 til 6 kroner om aaret og fra 50 til 150 kroner
een gang for alle. Endelig genvalgtes rigsarkivar Axel Linvald
til medlem af bestyrelsen og professor Frantz Dahl og museums
direktør, dr. phil. M. Mackeprang som revisorer. Paa det efter
følgende bestyrelsesmøde genvalgtes professor, dr. phil. Aage
Friis som formand og rigsarkivar Linvald som sekretær, mens
bibliotekar dr. phil. G. O. Bøggild Andersen valgtes til kasserer i
stedet for lektor Frantz Wilhelm Wendt.
31. december 1937 havde foreningen 24 livsvarige og 441
ordentlige medlemmer. Desuden modtog 126 medlemmer af den
norske og den svenske Historiske Forening saavel som 50 danske
historiestuderende tidsskriftet til halv pris.
Foreningen udgav i 1937 10. række 4. binds 1.—3. hefte. End
videre Kr. Erslevs »Udvalgte Afhandlinger« i 2 bind. Denne sidste
publikation bekostedes af Garlsberg Fonden.
Paa aarsmødet 18. maj 1938 genvalgtes lektor Frantz Wilhelm
Wendt som medlem af bestyrelsen og museumsdirektør, dr. phil.
M. Mackeprang som revisor. I stedet for afdøde professor Frantz
Dahl nyvalgtes højesteretssagfører Karsten Meyer som revisor.
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Paa det efterfølgende bestyrelsesmøde fordelte bestyrelsens
medlemmer arbejdet mellem sig paa samme maade som i det
foregaaende aar.

Regnskabet for 1936:
Indtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Medlemsbidrag og solgte Skrifter................................... 1993 Kr. 77 0.
Bevillinger paa Finansloven............................................. 902 - 50 Bidrag fra Videnskabernes Selskab................................ 1000 - 00 Bidrag fra Skrikes Stiftelse............................................... 200 - 00 Bidrag fra den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse. 800 - 00 Bidrag fra det Raben-Levetzauske Fond...................... 400 - 00 Renter................................................................................... 1571 - 99 Kassebeholdning 1. Jan. 1936........................................... 837 - 34 Diverse Indtægter...............................................................
28 - 00 7733 Kr. 60 0.
Udgifter:

1.
2.
3.
4.
5.

Forfatterhonorarer
2501 Kr.
Sekretærens Honorar.......................................................... 300 Bogtrykkerarbejde............................................................. 1823
Opkrævning af Kontingent. Udsendelse af Hefter. . . 347 Diverse Udgifter.................................................................. 754 -

50 0.
00 55 00 18 -

5726 Kr. 23 0.
Kassebeholdning 31. Dcc. 1936............................................... 2007

-

37 -

Regnskabet for 1937:
Indtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Medlemsbidrag og solgte Skrifter.................................
Bevillinger paa Finansloven...........................................
Bidrag fra Videnskabernes Selskab.............................
Bidrag fra Skrikes Stiftelse...........................................
Bidrag fra den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse
Bidrag fra det Raben-Levetzauske Fond...................
Renter..................................................................................
Kassebeholdning 1. Jan. 1937.........................................
Diverse Indtægter.............................................................

1292 Kr. 93 O.
1137 - 50 2476 - 15 200 - 00 800 - 00 400 - 00 1698 - 69 2007 - 37 135 - 00 10147 Kr. 64 0.
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Udgifter:

1.
2.
3.
4.
5.

Forfatterhonorarer...........................................................
Sekretærens Honorar........................................................
Bogtrykkerarbejde...........................................................
Opkrævning af Kontingent.Udsendelse af Hefter . .
Diverse Udgifter................................................................

1926 Kr. 50 0.
300 - 00 4182 - 62 405 - 89 871 - 07 7686 Kr. 08 0.

Kassebeholdning 31. Dec.1937........................................

2461

-

56 -

Den Danske Historiske Forenings Vedtægter.
(Vedtagne 10. Maj 1876 paa Foreningens Aarsmøde med Ændringer
vedtagne paa Aarsmøderne 18. Maj 1898 og 15. April 1937.)

§ 1.
Formaalet for den danske historiske Forening er dels at vække histo
risk Aand og Interesse i Almindelighed, dels at fremme historisk Kunst
og historiske Studier, nærmest med Hensyn til Fædrelandet og dets Litte
ratur.
§ 2.
Foreningen udgiver et dansk historisk Tidsskrift. Dettes Indhold skal
fornemmelig bestaa af originale historiske Afhandlinger; tillige kan deri
optages historiske Anmeldelser og Kritiker, utrykte Breve, Dokumenter
og andre historiske Bidrag. Ved Siden deraf kan særskilt udgives større
historiske Arbejder.

§ 3.
Enhver, som anmelder sig for Bestyrelsen, kan blive ordentligt Med
lem af Foreningen, er stemmeberettiget 1 Maaned efter Anmeldelsen og
betaler et paa et Aarsmøde med almindeligt Stemmeflertal fastsat aarligt
Bidrag eller Bidrag een Gang for alle.
Æresmedlemmer, som ikke erlægger Kontingent, kan vælges paa
Foreningens Aarsmøder. Medlemmerne modtager de Skrifter, som For
eningen udgiver.
§ 4.
Den historiske Forenings Hovedsæde er i Kjøbenhavn. Her ledes dens
Virksomhed ved fem Bestyrere, der vælges paa 5 Aar af Foreningen paa
dens Aarsmøder med Flertallet af de tilstedeværende Stemmer. Hvert Aar
udtræder det ældste Medlem. Den udtrædende kan vælges paa ny. Be
styrelsens Medlemmer afgøre, hvad der skal optages i Tidsskriftet, fordele
Forretningerne mellem sig og vælge en Formand. Bestyrelsen samles paa
Formandens Indbydelse, saa ofte som et af dens Medlemmer forlanger det.
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§ 5.
Foreningens Aarsregnskab revideres af 2 dertil valgte Revisorer og
forelægges derefter paa Aarsmodet.

§ 6.
I Løbet af hvert Aars andet Kvartal holdes i Kjøbenhavn efter offentlig
Indbydelse fra Bestyrelsen et Aarsmøde. I dette vælges Medlemmer af Be
styrelsen og Revisorer, og Bestyrelsen gør Rede for Udførelsen af sit Hverv.
I dette aarlige Møde afgøres tillige de Forslag og Andragender fra Med
lemmer i Foreningen, som maatte være indsendte til Bestyrelsen inden
Marts Maaneds Udgang. Bestyrelsen meddeler tillige i hvert Bind af det
historiske Tidsskrift en nøjagtig Beretning om Foreningens Virksomhed og
pekuniære Forhold, ligesom der ogsaa med passende Mellemrum offentlig
gøres en Fortegnelse over dens Medlemmer. Extraordinære almindelige
Møder afholdes, naar enten Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller det
forlanges af 30 Medlemmer i en til Bestyrelsen stilet Skrivelse.

§ 7.
Forandringer i disse Vedtægter kunne alene ske i Foreningens Aarsmøder. Forslag til saadanne Forandringer fra Medlemmernes Side maa ind
gives til Bestyrelsen inden hvert Aars 1ste Marts. Baade i dette Tilfælde,,
og hvis Bestyrelsen vil foreslaa Forandringer, maa de 14 Dage før Mødet
bekjendtgøres for Medlemmerne. Underændringer til foreslaaede Ændringer
skulle anmeldes for Bestyrelsen 3 Dage forinden Mødets Afholdelse. For at
give Beslutninger, som forandre Vedtægterne, Gyldighed, maa i det mindste
30 Medlemmer, Bestyrelsen iberegnet, være tilstede i Mødet og 2/3 af de til
stedeværende billige Forandringen.

§ 8.
Et Exemplar af disse Vedtægter skal medfølge ethvert Bind af Historisk
Tidsskrift.
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