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Frederik den Stores Statsopfattelse.
Af

AXEL LINVALD.
udtømmende Fremstilling af Frederik den Stores Op
fattelse af Statens Formaal og Herskerens Pligter kræver
en Række Undersøgelser, som ikke alene behandler Preusser
kongens litterære Arbejder, men ogsaa vurderer hans samlede
Indsats paa Statsstyrelsens mangfoldige Omraader. Den føl
gende lille Studie stiller sig alene den mere begrænsede Opgave
paa Grundlag af Frederik den Stores Forfatterskab, i første
Række hans historiske og filosofiske Skrifter, at gøre Rede for
hans teoretiske Anskuelser om Statens grundliggende Problemer
og hans Forsøg paa at tilvejebringe Overensstemmelse mellem
hans filosofiske Forudsætninger og de praktisk-politiske Krav,
hans Livsgerning stillede ham overfor1.
n

E

1 Skildringen — som er Led i en Række Studier — bygger i Hoved
sagen paa Frederik d. Stores egne Optegnelser og Arbejder, først og frem
mest paa hans historiske og filosofiske Skrifter (GEuvres I—IX) og hans
saakaldte politiske Testamenter 1752 og 1768 (Die politischen Testamente
Friedrichs des Grossen. Red. von G. B. Volz. Polit. Corresp. Fr. d. Gr.
Ergänzungsband). — De samme Spørgsmaal er behandlet i Eduard Zeller:
Friedrich der Grosse als Philosoph. 1886. S. 89 ff. og mere udtømmende
og med langt skarpere Problemstilling i Friedrich Meinecke: Die Idee der
Staatsräson in der neueren Geschichte. 1924. S. 340 ff. Enhver, der kender
dette Arbejde, vil være klar over dets Betydning for den her foreliggende
Studie. Jvf. ogsaa Otto Hintze: Friedrich der Grosse nach dem sieben
jährigen Kriege und das Politische Testament von 1768. Forsch, z. Brand,
u. preuss. Gesch. XXXII, S. 1 ff.
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Frederik d. Store ofrede Staten alle sine Kræfter. Dens
Interesse var hans højeste Lov, dens Fremgang hans eneste
Livsmaal. Hans Statsmandsgerning var viet dens Trivsel, hans
Felttog fremmede dens Storhed. For Statens Krav skulde alle
bøje sig; i dens Tjeneste havde enhver sin Opgave: Herskeren
og hans Slægt, Adelsmand og Kriger, Godsejer og Bonde. I den
gamle Stænderstat var det Opgaven at fordele Magten. I det
18. Aarhundredes Preussen gjaldt det om at dele Arbejdet1.
Med Frederik d. Store naar Statstanken sit Højdepunkt, hæves
op over Fyrste og Folk og befries for enhver personlig og dyna
stisk Interesse, tager dem begge i sin Tjeneste og kræver den
fulde Opofrelse af dem2. Paa dette Grundlag levede Frederik
d. Store sit Liv og byggede han sin Samfundsopfattelse. I Ar
bejdet for Staten forenes hans Filosofi, Etik og Politik3. Af
denne Betragtning bestemmes hans Handlinger og præges hans
Forfatterskab; ud fra dette Synspunkt vurderer han sig selv og
sin Fremtid, skildrer han Fortidens Gerninger og anviser han
Fremtidens Veje.
Ludvig XIV og hans Samtids Enevoldskonger følte sig som
Samfundets Herrer. Frederik d. Store var aldrig i Tvivl om, at
han var dets Tjener. Til Tider kunde han betegne sig som Fol
kets, til Tider som Statens første Tjener; paa alle Stadier af
sit Liv har han anvendt begge Udtryk. I det højeste kan det
siges, at det sidste — som Aarene gik — fik Overvægten4.
Med Sandhed kunde Frederik d. Store give sig selv det Vid
nesbyrd, at han saa vidt menneskeligt muligt opfyldte de Krav,
hans Hersker- og Statsideal holdt ham for Øje. Saa snart han
gennem Ungdomstidens indre og ydre Kampe havde fundet
Vejen frem, bekæmpede han alle Tilbøjeligheder, som kunde
1 Koser: Geschichte Friedrichs des Grossen. III, S. 430 ff. Jvnf. Zeller:
Anf. Arb. S. 98 ff. og Hintze: Anf. Afh. Forsch. z. Brand, u. preuss. Gesch.
XXXII, S. 47 f.
2 Meinecke: Anf. Arb. S. 404.
3 Smstd. S. 351.
4 Om Fr. d. Stores Brug af disse Betegnelser se Zeller: Anf. Arb.
S. 241 f. og Meinecke: Anf. Arb. S. 386 f.
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drage ham bort fra hans Bane. Hans Levnedsløb er maaske det
skønneste Eksempel paa et Menneskes Selvopdragelse1. Skridt
for Skridt vinder han Magten over sig selv; i Syvaarskrigens
mørkeste Dage fangede han Sejren og høstede dens Frugter.
Om hans Ungdomstid paa Rheinsberg staar der Glans og Glæde;
i den gamle Soldaterkonge kan man savne Varmen og Livs
lykken. Til Gengæld gav han Eksempel paa, hvor langt det var
muligt at naa frem i Uselviskhed. Enten maa man ikke paa
tage sig Opgaven at styre en Stat, erklærer han som gammel
Mand, eller man bør sætte sig for paa enhver Maade at gøre
sig værdig dertil, erhverve de nødvendige Kundskaber og ikke
unddrage sig noget Besvær, som følger med.2 Paa alle mit Livs
Stadier, vidner han i 17523, har jeg paa enhver Maade gjort mig
nyttig for mine Medborgere og arbejdet paa Statens Vel. Af alle
mine Evner, erklærer han i 17694, har det været min Stræben
at gøre Staten lykkelig og blomstrende.
Sine Forgængere dømmer Frederik d. Store paa Grundlag af
deres Gerning i Statens Tjeneste. Den store Kurfyrste og sin
Far priser han for deres Arbejde for Stat og Folk; sin Farfar
revser han, fordi han foretrak at tilfredsstille sin egen For
fængelighed. Af sine Medborgere kræver han5, at de skal sætte
Æren over deres Interesser, det almindelige Vel over deres per
sonlige Fordel, Fædrelandets Frelse over deres Liv. Kravets
Opfyldelse indbringer hans højeste Ros. Prins Heinrich, erklærer
han6, foretrak et hæderligt Navn for Rigdommens Fordele, og
Kærlighed til Ret og Billighed for Begærlighedens Tillokkelser;
Samfundets og Statens Interesser satte han over sine egne og
sin Families, foretrak Fædrelandets Frelse for sit personlige
Velgaaende, for sine Ejendele og for sin Sundhed. Altsammen
1 Meinecke: Anf. Arb. S. 350.
2 NI. Lehmann: Zwei politische Testamente . . . von Friedrich dem
Grossen. Hist. Zeitschr. 60. Bd. S. 265.
3 Test. pol. 1752 S. 1 og 15.
4 Testamentariske Bestemmelser 1769. CEuvres VI. S. 215.
5 Instruction pour la direction de l’académie des nobles å Berlin 1765.
CEuvres IX. S. 80.
6 Éloge du prince Henri de Prusse. CEuvres VII. S. 43.
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Egenskaber, som hæver Mennesket op over dets Stand og giver
det Borgerret i Himlen. Hvad der gælder Herskeren og hans
Slægt har ogsaa Gyldighed for den almindelige Undersaat.1
Den gode Borger stræber efter at være nyttig for Samfundet;
egen Fordel tvinger ham til at tjene dets Interesser. Ingen
Stat kan bestaa, hvis dens Borgere ikke er enige om at ar
bejde for dens Fremgang, vise den Kærlighed og tjene den.
Til Gengæld har de ikke alene Krav paa Forsørgelse, men og
saa paa Arbejde.2
Neppe nogen Hersker har i ringere Grad end Frederik d.
Store ladet sig beherske af dynastisk Fællesfølelse. I Dom
men over hans Standsfæller satte den ingen Spor; paa hans
politiske Handlinger øvede den ingen Indflydelse. Alligevel aner
kendte han dens uskrevne Love. For Fyrster gælder særlige
Æresbegreber. Fyrster afgør deres Stridigheder med Sværdet og
bør ikke stille hinanden blot i Skrifter, som passer i Torvehaller
og er uværdige for Tronen, lader han udtale overfor Maria
Theresia3. Nogle Paver har fritaget for et Æresords Forpligtelser,
erklærer han4; hos Konger bør man kunne vente at finde Ær
lighed, var den ellers udslettet paa hele Jorden.
Til alle Tider har Fyrsters Giftermaalspolitik regnet med
Muligheden for at benytte dynastiske Forbindelser som Vaaben
i Staternes Interessekampe. For Frederik d. Stores Afgørelser
havde de ingen Betydning. Havde Gustaf III’s Statskup frem
kaldt en Krig med Rusland, maatte Preussen handle som dets
Forbundsfælle5. Naturens Røst taler til Fyrster som til Privatmænd, indrømmer han. Politikens Bud og Respekt for Trak
taterne stiller dog stærkere Krav. Gælder det Preussens Inter
esser, har han Vanskelighed ved at fastholde Synspunktet. Prin
sessen af Anhalt-Zerbst faar han gift med den russiske Tron
følger, sin Søster Ulrika med Kronprinsen af Sverige. En preus1
2
3
4
5

Lettres sur l’amour de la patrie. CEuvres IX. S. 213 IT.
Koser: Anf. Arb. III. S. 432.
Hist. d. 1. guerre de sept ans. CEuvres IV. S. 104.
Smstds. S. 108 f.
Mémoires 1763—1775. CEuvres VI. S. 49.
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sisk Prinsesse paa den svenske Trone kunde ikke blive sin
Broders Fjende, haabede han; en Storhertuginde af Rusland,
der var opdraget i det preussiske Rige og skyldte dets Konge
sin Lykke, kunde ikke være saa utaknemmelig at handle mod
hans Interesser1. Forventningerne kan skufle, indrømmer han.
Vis mig store Fyrster, som respekterer Blodets Baand, udbryder
han lejlighedsvis. Alligevel bør man ikke forsømme at regne
med dem, erklærer han i en anden Forbindelse2.
Middelalderen igennem handlede Fyrsterne med deres Lande,
som var det private Godser. Selv i nyere Tider er der Eksempler
paa, at de betragtede Riget som en Arvelod, de kunde dele bort
til deres Efterkommere. Slægtens Interesser opvejede Statens.
For Frederik d. Stores Statsbetragtning var det en Forbrydelse
at splitte Riget. Hvad der var en Lykke for de yngre Børn,
blev en Aarsag til I-Iusets Nedgang; hvad der var opnaaet for
dets Vækst, forspildtes ved deres Affindelser3.
Den ældre Enevælde havde stiltiende indrømmet Dynastiets
Medlemmer en Særstilling og bøjet sig for deres Krav om Ind
flydelse. Frederik d. Store frakendte dem Adkomsten til reelle
Begunstigelser. Herskerslægten havde til Opgave at skaffe Staten
en Leder4. For dens øvrige Medlemmer burde deres Evner være
afgørende. Frederik d. Store vilde gerne vise sin Moder skyl
dige Hensyn og overøse hende med Æresbevisninger. I For
retninger vilde han ikke taale nogen Indblanding5. Hverken
Dronningen eller Kongefamiljens andre kvindelige Medlemmer
maatte faa den fjerneste Indflydelse6. Vanskeligere var det at
holde Prinser i Tømme. En Prins, erklærer han7, er et Amfibium,
hverken Suveræn eller Privatmand, undertiden tilbøjelig til In
triger og vanskelig at regere. Man bør vise Prinser ydre Hensyn,
men stække deres Uafhængighedstrang. Med mindre de er paa1
2
3
4
5
6
7

Hist, de mon temps. CEuvres III. S. 30.
Mém. 1763—75. (Euvres VI. S. 57.
L’histoire d. 1. maison de Brandebourg. (Euvres I. S. 7, 22.
Mcinecke: Anf. Arb. S. 349.
Koser: Anf. Arb. I, S. 143.
Test. pol. 1752. S. 33.
Smstds.
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lidelige og viser særlige Evner, bør man holde dem paa Afstand
af Forretningerne og nægte dem Kommandoposter. Frederik d.
Stores Slægt fik at mærke, at han handlede ud fra disse Grund
sætninger. Naar mine Brødre giver et godt Eksempel, er det
min største Glæde, skriver han engang i 1750. Er det ikke
Tilfældet, glemmer jeg øjeblikkelig alle Familiehensyn1. Da
Prins August Vilhelm under Syvaarskrigen skuffede hans For
ventninger, blev han afsat uden Naade.2
Bekymringer for Fremtiden nagede Frederik d. Stores Sind.
Ringe var hans Tillid til, at Efterfølgerne skulde fortsætte hans
Gerninger, større hans Frygt for, at de skulde forspilde Frug
terne af hans Livsværk. Med sine Skrifter ønskede han at give
dem Part i sine Erfaringer. Ved sine Betragtninger over Fyr
sters Opdragelse stræbte han at udvikle deres Muligheder for
at røgte deres Kald3.
En Fyrste bliver i Almindelighed daarligt opdraget, erklærer
han. Forældre forkæler og tyranniserer ham, overlæsser ham
med overflødig Viden og vil gøre ham til en Mand uden Liden
skaber. Præster og Ministre kappes om at forberede hans Af
hængighed. De første gør ham overtroisk og intolerant; de sidste
spærrer ham ude fra Menneskers Selskab og omgærder ham med
utaaleligt Ceremoniel, vænner ham til tom Repræsentation og
giver ham Afsmag for flittigt Arbejde. Alle er enige om at
bibringe ham taabelige Forestillinger om hans Ophøjethed og
lærer ham at betragte sig som et guddommeligt Væsen, hvis
Vilje er en Lov, og hvis Liv skal være en Nydelse. Overalt i
Verden ser man Følgerne. Maria Theresia og Karl Emanuel III
af Sardinien havde Evner, som lod dem overvinde Følgerne af
deres slette Opdragelse. Europas andre Fyrster er bleven »op
højede Taaber«.
Da det ikke gælder om at opdrage en Teaterkonge, men en
1 Koscr: Anf. Arb. II, S. 24.
2 Koscr: Anf. Arb. II, S. 511 ff.
3 Test. pol. 1752. S. 102 IT. og Test. pol. 1768. S. 231 IT. Jvnf. Max
Lehmann: Zwei politische Testamente und die Anfänge eines geschicht
lichen Werkes von Friedrich dem Grossen. Hist. Zeitschr. 60. Bd. S. 255 ff.
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Preusserkonge, bør en Prins behandles som en Privatmand, der
skal være sin egen Lykkes Smed. Det var ikke demokratiske
Nivelleringstendenser, der bestemte Standpunktet, men Over
bevisningen om, at Tronfølgeren saavel som enhver Statsborger
havde sine Pligter i Statens Tjeneste1. Han bør holde sig fri af
de tyske Smaafyrsters uforskammede Arrogance og utaalelige
Stolthed, vænne sig til Arbejdsomhed, være aktiv og nyttig. I
Barneaarene skal man vogte sig for at overlæsse hans Hukom
melse med unyttigt Stof og lægge an paa at uddanne hans Aand.
Da Fædrenes Erfaringer altid er spildt for deres Børn, skal han
have Lejlighed til at lære af sine Dumheder. Bestandig bør man
arbejde paa at forme hans Hjerte, lære ham Taknemmelighed
for Tjenester, Ømhed mod hans Venner og Medfølelse med de
Ulykkelige. Man skal give ham Lyst til at kappes med sine Lige
og til at efterligne de Store. Først og fremmest bør man sørge
for, at han bliver human og blid, tilbøjelig til at vise Mildhed
og Tolerance. Alt er opnaaet, om man kan bibringe ham Smag
for Læsning og Trang til Kundskaber. Af Historien vil han lære,
hvorledes man dømmer Fyrster, som har hengivet sig til blød
agtigt Levned og plettet deres Navne med Forbrydelser. Af
Geografien vil han kunne faa en Forestilling om Fyrsternes
Interesser. Han bør have Kendskab til Landets Forfatning og
Begeringsform, til Europas Politik og Forhandlinger, til Finan
sernes Tilstand og Erhvervslivets Vilkaar, til Lov og Ret. Da
Krigsvæsen er Statens Grundlag, bør han kende Militærlivets
Enkeltheder, gennemgaa alle Grader, lære Krigskunstens Regler
og en Generals Pligter. Rejser i Statens forskellige Provinser
skal give ham Kendskab til Landet, dets Embedsmænd og Be
folkning, Omgang med Mennesker sætte ham i Stand til at
vurdere deres Fortrin og forstaa deres Tankegang. Opdragelsens
Maal er at gøre ham uafhængig — derfor maa han hellere være
udsvævende end have Maitresser, han elsker — og at give ham
»l’habitude de ses devoirs«.
Mange og store var de Krav, som Herskeren skulde opfylde.
Paa sin Stat maatte han aldrig tvivle. I Nederlagets mørke
1 Meinecke: Anf. Arb. S. 348.
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Tider, i Syvaarskrigens værste Trængsler var der Øjeblikke, da
Frederik d. Store var ved at begrave sig under Statens Ruiner
og gøre en Ende paa sit Liv. Gennem haarde Kampe vandt han
Sejr over sig selv, erindrede sin Pligt og fortsatte sin Bane. Da
Krigen var endt, herskede han over et ødelagt Land og et fattigt
Folk. Paany viste han sig i Stand til at tage Livtag med Mod
gangen og fatte Tro til sin Stat. En Hersker burde vise baade
Mod og Forsigtighed. Som Oldtidens makedoniske Konger
maatte han være rede til »at sætte sin Person ind«1. Ikke for
sin egen Skyld, men paa Grund af de skæbnesvangre Følger for
Staten, burde han dog undgaa unødig Risiko, Livsfare og Fan
genskab2.
For Statens Skyld maatte Herskeren ofre sin Egenkærlighed
og bekæmpe sine Lidenskaber3. En Fyrste har ikke faaet Rang
eller Magt for at føre et behageligt Liv. Lider Folket ilde, har
han ingen Ret til at være lykkelig, skriver han i sit politiske
Testamente fra 17524. I Almindelighed, erklærer han allerede
forud for sin Tronbestigelse5, tror en Hersker, at Undersaatterne
er til for at være Baggrund for hans Storhed og Lykke, Stolthed
og Passioner. Følgen har været Fyrsternes Daarskab og Mangel
paa Humanitet, deres tyranniske Tilbøjeligheder og Ødselhed
med Statens Midler. Hvis en Fyrste vil gøre sig et rigtigt Billede
af sin Stilling, vil han indse, at hans Ophøjelse er Folkets Værk,
og at Menneskene derfor heller ikke er skabt til at være Slaver.
De har betragtet ham som den klogeste og bedste i deres Midte,
der kan hjælpe dem i deres Ulykker og forsvare dem i deres
Trængsler. Sine Timer bør han anvende i Arbejde og ikke til
Fornøjelser. Kun sjeldent bør han hengive sig til Jagtens Glæder.
1 Max Posner: Die Montesquieu-Noten Friedrichs II. Hist. Zeitschr.
47. Bd. S. 273.
2 Réflexions sur Charles XII. GEuvres VII. S. 85.
3 Réfutation du prince de Machiavel (i det flg. citeret som Réfutation).
CEuvres VIII. S. 221. Jvnf. Hist. d. 1. maison de Brandebourg. Épitre dédicatoire au prince de Prusse. CEuvres I. S. XLIV f.
4 Test. pol. 1752. S. 38.
5 Considérations sur l’état present du corps politique de l’Europe (i det
flg. citeret som Considérations). GEuvres VIII. S. 25 f.
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Forstandige Mennesker lever for at tænke og handle; Livet er
for kort til at bortødsles i unyttig Dont1.
Først og sidst er det en Herskers Pligt at være den virkelige
Leder af Statens Anliggender. Aldrig maa han betragte Rege
ringskravet som en ubehagelig Byrde, hans Storhed uværdig,
som han søger at kaste fra sig2. Generaler og Ministre skal han
stille paa Plads og anvise deres Virksomhed. De bør være hans
Hjælpere, men aldrig blive hans Herrer. I Krigstid skal han
være hos sine Soldater og dele deres Anstrengelser og føre Kom
mandoen over dem. Kun derved kan han sikre Udførelsen af
sine Befalinger og forhindre Splid, blive sin Hær et Eksempel
til Efterfølgelse og opfylde Pligtens og Ærens Krav3.

Frederik d. Store interesserede sig kun i ringe Grad for Pro
blemet om Statens Grundlag og Fyrstemagtens Oprin
delse. Behandlede han Spørgsmaalet, gav han sin Tidsalders
Svar4. De første Mennesker var Jægere eller Fiskere og Familien
deres eneste Fællesskab. Naboers Angreb og Plyndringer kræ
vede gensidig Forsvar; Værn om Ejendom og Sikkerhed for
Livet nødvendiggjorde en Retspleje. Resultat blev den sociale
Pagt, som sluttede Familierne sammen i større Samfund og lærte
Menneskene at foretrække den fælles Interesse for den personlige
Fordel, aabnede deres Blik for den store Sandhed, at du skal
handle mod din Næste, som du kræver, at han skal opføre sig
mod dig, og fostrede Kærlighed til Fædrelandet som Betingelse
for deres Lykke. Ved Folkets frie Valg traadte Høvdinger og
Fyrster i Spidsen for Samfundet. For at sikre deres Tryghed
valgte Menneskene Dommere, der kunde bilægge deres Stridig1 Réfutation. CEuvres VIII. S. 225 ff.
2 Considérations. CEuvres VIII. S. 26.
3 Réfutation. CEuvres VIII. S. 217 ff.
4 Réfutation. CEuvres VIII. S. 167. Essai sur les formes de gouvernement. OEuvres IX. S. 195 ff. Jvnf. Koser: Anf. Arb. III, S. 434 og H.
Pigge: Die Staatstheorie Friedrichs des Grossen. Festgabe H. Finke gewidmet. 1904. S. 401 ff.
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heder. For at bevare deres Besiddelser udpegede de Førere, der
kunde lede Forsvaret mod deres Angribere. Lovenes Overhol
delse og Samfundets Forsvar var de Aarsager, som bevægede
dem til at bøje sig for en Hersker. Valget traf den klogeste i
deres Midte, den retfærdigste og virksomste, den mest humane
og mest uselviske.
For Kongedømmet af Guds Naade havde Frederik d. Store
ingen Følelse1. Dets Fornægtelse var Følgen af hans religiøse
Anskuelser og Virkningen af Læren om Samfundspagten. Kravet
om, at Herskeren i Godhed, Højmodighed og Medfølelse skal
være som det levende Billede af Guddommen 2, er alene Udtryk
for dets Storhed. Naar Kirkens Mænd betegner Kongerne med
dette Udtryk, har de deres egennyttige Hensigter3. I Virkelig
heden var det blot en Formaning til ikke at misbruge Magten,
til at være retfærdig og velgørende. Ingen er fuldkommen, heller
ikke Fyrsterne. Kongen er et Menneske som andre Mennesker,
med Menneskers Fortrin og Menneskers Fejl. Da en Tilfældighed
lader ham fødes til at blive Tronens Indehaver og Tronens Be
sidder, maa Fyrster af enhver Art, gode som slette, følge efter
hinanden4. Dybe Modsætninger beherskede Frederik d. Stores
Syn paa Mennesker og det menneskelige Samfund. Kærlighed
og Skepsis til den enkelte og til dem alle kæmpede om hans Sjæl.
I Ungdommen sejrede den første; som Aarene gik, hærdedes hans
Menneskeforagt. Dybest set bevarede han dog sin Følelse for
Folkets Masse, og aldrig kendte han det uværdigt til hans ufor
trødne Arbejde i dets Tjeneste. Officerer og Embedsmænd kunde
med Bette klage over hans Luner og Hensynsløshed. Overfor
»Folket« var han altid den gode og retfærdige. Det forhindrede
ikke, at han fornægtede dets Betingelser for politisk Indflydelse.
Snart er det et Dyr med mange Tunger og faa Øjne5, snart et
1 F. Luckwaldt: Friedrich des Grossen Anschauungen von Staat und
Fürstentum. Hist. Aufsätze Aloys Schulte gewidmet. 1927. S. 226.
2 Refutation. (Euvres VIII. S. 164.
3 Examen critique du Systeme de la nature. (Euvres IX. S. 163.
4 Examen de l’essai sur les préjugés. (Euvres IX. S. 151.
5 Hist. d. 1. guerre de sept ans. (Euvres V. S. 104.

FREDERIK DEN STORES STATSOPFATTELSE

11

Uhyre fuldt af Modsigelser, lunefuldt og svingende fra den ene
Yderlighed til den anden1. Undertiden stempler han det som
uretfærdigt, fordringsfuldt og daarligt oplyst2, undertiden som
uforstandigt og lidenskabeligt, det onde mere hengivent end det
gode3. Mindst af alt vil han indrømme dets Adkomst til at dømme
sin Konge. En preussisk Hersker har Pligter overfor sine Undersaatter, men skal ikke aflægge dem Regnskab4. Undersaatterne
maa nøjes med at være Herrer over den offentlige Mening og
bestemmende for Herskerens Ry. Af Hensyn til sin Anseelse
maa det være ham magtpaaliggende at erhverve deres Tillid5.
Aldrig vil han tilkende dem Retten til at afsætte deres Konge6.
Praktiske, ikke teoretiske Betragtninger begrunder hans Stand
punkt. Som Menneskene er skabte, vil de altid være misfornøjede,
rejse Strid og Oprør.

Frederik d. Stores Vurdering af de forskellige Statsformer
bygger paa Samtidens filosofiske Forfattere og er paavirket af
deres Anskuelser7. Taler han om den sociale Pagt, tænker han
vel paa Wolff og senere paa Rousseau8. Drøfter han Fortrin og
Mangler ved Staternes Forfatninger, sporer man hans Læsning
af Montesquieu. For teoretiske Betragtninger har han mindre
Sans. Praktisk Erfaring bestemmer hans Dom. Jævnlig bliver
den paavirket af Preussens Interesser.
Lejlighedsvis9 nævner han samtlige Styresæt: Aristokrati og
1 Hist. d. 1. maison de Brandebourg. CEuvres I. S. 143.
2 Hist. d. 1. guerre de sept ans. CEuvres IV. S. 13.
3 Examen critique du Systeme de la nature. CEuvres IX. S. 162.
4 Apologie de ma conduite politique. CEuvres XXVII, c. S. 279. Jvnf.
Koser: Anf. Arb. Ill, S. 433 og 435 f.
5 Miroir des princes. CEuvres IX. S. 4.
0 Examen critique du Systeme de la nature. CEuvres IX. S. 166 f.
7 Med det fig. jvnf. Zeller: Anf. Arb. S. 101 if.
8 Smstds. S. 241, Note 272; Heydemann: Anf. Afh. Hist. Vierteljahrschr. XXI, S. 75.
9 Essai sur les formes de gouvernement. CEuvres IX. S. 197.
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Oligarki, Demokrati, Despotisme og Tyranni. Oftere taler han
om Forfatningerne: Republik og Monarki. Deres Forskellighed
forklarer han udfra Menneskenes Trang til at skalle sig den
størst mulige Lykke. Deres Ufuldkommenhed og Trang til For
andringer gør Værket mangelfuldt og fremkalder Omvæltninger.
I sin Ungdom deler han Tidens Sværmeri for den republi
kanske Statsform. Priser han dens Fortrin, tænker han paa Old
tidens ideale Samfund. En Republik er bedst i Stand til at
opfylde sit Formaal og bevarer sig bedst. Gode Konger gaar
bort, men vise Love bestaar1. Den republikanske Aand er uaf
hængig og stolt, fremkalder store Mænd og gode Love, sikrer
Borgernes Frihed og Menneskenes Lighed; til en vis Grad nær
mer Republikens Forhold sig Naturtilstanden2. Historiens Gang
har dog lært ham, at Republiker i Længden er ude af Stand
til at hævde deres Bestaaen. Skønt Borgerne gør alt for at be
kæmpe Enkeltmands Ærgerrighed og sætte Grænser for hans
Magt, viser Erfaringen, at de ender som Despoti. Stormænds
Ambition og Naboers Intriger, indre Korruption og heldige Krige
undergraver deres Frihed.
For svage republikanske Statssamfund manglede Frederik
d. Store enhver Sympati. Sverige og Polen havde monarkiske
Former, men var i Virkeligheden Republiker. Ligeledes Holland.
Navnlig det første tjener ham til Eksempel paa, at enhver
monarkisk Stat, som bliver Republik, nødvendigvis maa blive
svag3. Han anerkender Svenskernes krigerske Dygtighed i For
tiden, men finder, at Nationen er degenereret siden Forfatnings
forandringen efter Karl XII’s Død4. Saalænge Monarkiet bestod,
holdtes Krigerstanden i Ære; da Republiken indførtes, blev
Militæret ringeagtet. Dets Historie viser, at Ærgerrighed frem
kalder Intriger og undergraver Æresfølelsen. Enhver Hemmelig
hed røbes for Fjenden5. Polens Forfatning, dets Statsliv og Be1
2
3
4
5

Hist. d. 1. maison de Brandebourg. CEuvres I, S. 238.
Rcfutation. CEuvres VIII, S. 202 il.
Hist, de mon temps. CEuvres II, S. 20 f.
Hist. d. 1. guerre de sept ans. CEuvres V, S. 136 f.
Hist, de mon temps. CEuvres II, S. 139.
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folkning indgyder ham kun Foragt1. Stormændene handler ude
lukkende af Magtlyst og Pengebegærlighed, Folkets Masse er
taabelig og som skabt til at beherskes af enhver, som vil gøre
sig Ulejligheden at bedrage den. Forfatningen er det eneste bestaaende Eksempel paa den afskyelige feudale Statsorden2. Gang
efter Gang betoner han Hollands politiske Magtesløshed; lejlig
hedsvis taler han om disse utaknemmelige Republikanere3.
Mere usikker var Frederik d. Stores Vurdering af Englands
ejendommelige Forfatningsliv. Under Paavirkning af den franske
Oplysningslitteraturs, Montesquieus, Voltaires og andres Be
gejstring, priser han4 i sin Ungdom dets Forfatning som et Eks
empel paa Visdom, betragter Parlamentet som en Voldgifts
mand mellem Konge og Folk, og finder, at Kongen har Magt
til at handle godt, men ikke slet. Senere kom der Tider, da han
blev misfornøjet med Englands Optræden og forbitret paa dets
Statsledere. Under Indtrykket af disse Stemninger ser han Eng
land ile Fordærvelsen i Møde, blive svag og magtesløs. I saadanne Øjeblikke er han vis paa, at det vil lide Roms Skæbne
og miste Friheden5. Til alle Tider har han vanskeligt ved at
forsone sig med Stridighederne mellem Konge og Parlament og
mellem Partierne indbyrdes6. England har de klogeste Love,
men holder dem mindst i Kraft. De forskellige Myndigheder er
bestandig paa deres Post overfor hverandre, for at hævde deres
Indflydelse eller udvide den. Det beslaglægger i den Grad deres
Interesse, at de bliver ude af Stand til at vaage over Rettens
Gang, at Regeringen bliver usikker og Lovene forandrede. I
rolige Øjeblikke var Frederik d. Store dog i Stand til at frigøre
sig for alle monarkiske Fordomme. Selv naar Kritiken var skar
pest, dæmrede der hos ham en Følelse af, at den engelske ForMern. 1763—75. (Euvres VI, S. 19 f.
Essai sur les formes de gouvernement. CEuvres IX, S. 198.
Hist. d. 1. maison de Brandebourg. GEuvres I, S. 81.
Réfutation. GEuvres VIII, S. 255.
Essai sur les formes de gouvernement. CEuvres IX, S. 197 f.
Dissertation sur les raisons d’établir ou d’abroger les lois. (Euvres
IX, S. 21.
1
2
3
4
5
6
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fatning ejede en Spændstighed og Styrke, som vilde bære den
frelst gennem alle Kriser.
Fra sine Fædre havde Frederik d. Store overtaget Preussen
som et arveligt og enevældigt Monarki. Teoretisk havde han
ingen Forkærlighed for denne Statsform. Dens Sejre og Nederlag
i Udlandet satte kun hans Sind i Bevægelse, for saa vidt de
øvede Indflydelse paa de europæiske Magtforhold. Af praktiske
Grunde betragtede han den som særlig formaalstjenlig, som den
eneste, der gjorde Staten stærk, satte den i Stand til at føre
en kraftig Politik og forebygge indre Splid. Den bedste Rege
ringsform, erklærer han1, findes i det velstyrede Kongerige.
Ulykken er, tilføjer han2, at alt er afhængigt af Herskerens
Person. Selv om Dygtighed ikke kan nedarves, og en uværdig
komme paa Tronen, er det dog altid en Mulighed, at gode Ministre
kan raade Bod paa Følgerne. Herskere, som ifølge Arveretten
tiltræder Regeringen, vil altid betragte Staten som en Slægts
besiddelse og derfor vise særlig Iver for dens Vel. Pavestatens
og de tyske gejstlige Staters Historie lægger for Dagen, at en
Valgstats Hersker tænker udelukkende paa sig selv, handler
med sin egen Livstid for Øje, vil berige Slægtninge og lader
Sagerne gaa deres skæve Gang.

Indtil Frederik d. Store hvilede de preussiske Fyrsters Stats
opfattelse paa den middelalderlige feudale Synsmaade, der op
fattede Land og Folk som Herskerslægtens fideikommissariske
Besiddelse3. Frederik d. Store er den første, som bevidst har
1 Hist. d. 1. maison de Brandebourg. CEuvres I, S. 238 f.
2 Examen critique du Systeme de la nature. GEuvres IX, S. 167 f.
3 Det flg. se: Die Testamente der Kurfürsten von Brandenburg und
der beiden ersten Könige von Preussen. Hrsg, von H. v. Caemmerer. 1915.
S. 6* f., 453 f.; H. v. Caemmerer: Das erste Testament Friedrichs des
Grossen (1752). Hohenzollern. Jahrbuch 1911 S. 85 f.; Koser i Hist. Zeitschr. 61. Bd. S. 278, Anm. 5; Hintze i Forsch, zur Brandenb. u. preuss. Gesch.
XVIII, S. 298 og XXXII, S. 55; A. Doch: Der SouveränitätsbegrifT von Bodin bis zu Friedrich dem Grossen. 1897. S. 142, 144 f.; Koser: Anf. Arb.
III, S. 551 f. og Meinecke: Anf. Arb. S. 386 f. og 420.
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brudt med denne Tankegang og konsekvent gjort Forskel paa
Statens Succession og den private Allodialarv. Hans hele Livs
gerning er Udtryk for, at de moderne Statstanker har over
vundet den patrimoniale Samfundsopfattelse, og en Anerken
delse af Statsmagten som forskellig fra og uafhængig af Re
gentens Person og særlige Interesser.
Selv for den ældre Enevælde var Staten det blotte Magt
apparat for et Dynasti. For den oplyste Enevælde blev den
Rammen om en Befolkning og skabt for at tjene dens Formaal.
Den naar ikke frem til den moderne Statsopfattelse, som født
af Revolutionen gør Stat og Folk til en Enhed med en egen
Livsvilje og særlige Ytringsformer. Frederik d. Store fik aldrig
nogen Følelse for Nationalitetsideens, saalidt som for Demokra
tiets Betydning for Statssamfundet. Det attende Aarhundredes
Preussen og Revolutionens Frankrig er polære Modsætninger.
Det sidste vilde paa alle Omraader, økonomiske, sociale og poli
tiske, give Spillerum for alle Kræfter og aabne Mulighed for
Kappestrid mellem samtlige Borgere. Frederik d. Stores Stat
hvilede paa Tvang og tilstræbte at indordne det enkelte Individ
og de forskellige Korporationer under den centraliserede Stat,
personliggjort i den oplyste Hersker og understøttet af hans
Bureaukrati. Frederik d. Stores Samfundsopfattelse, som i det
hele den oplyste Enevældes, havde sin Forudsætning i Renæs
sancens Overbevisning om, at Staten var et Værk, ikke af et
Folks eller en Nations Fællesstræben, men af store Monarkers
og Statsmænds individuelle Klogskab og Handlekraft, at den
var en Maskine, afpasset efter Massernes Interesser og tilveje
bragt for at beherske dem.
Skønt Frederik d. Stores Statsopfattelse saaledes er den
direkte Modsætning til baade Revolutionens og det 19. Aarhun
dredes Betragtningsmaade, betegner den alligevel — som det
treffende er sagt1 — et stort Skridt fremad mod dennes Sejr og
Virkeliggørelse. Den rationelle Magtpolitik og Statsstyrelse, han
repræsenterede, fandt sit Udtryk i en ny Monarktype, som ved
at gøre Fyrsten til Statens første Tjener, bryde med den gamle
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Enevældes teokratiske Synsmaade og berøve Kongedømmet dets
religiøse Indvielse, i Virkeligheden har forberedt dets Undergang
og tilrettelagt Overgangen til Nytidens konstitutionelle og demo
kratiske Statssamfund.

Oplysningstiden1 vilde gøre Menneskene lykkeligere og for
øge deres Velvære, oplyse deres Aand og udvikle deres Dyder,
bekæmpe deres Fordomme og forbedre deres Stilling. Samtidig
gik Staternes Magtkampe deres stadige Gang. Som i foregaaende
Tidsaldere drog Folkeslagene i Strid for Frihed og Uafhængig
hed, for Prestige og Indflydelse og for økonomiske Fordele. Begge
Formaal stillede deres Krav til Staterne og deres Ledere, begge
lyste de som Fyrtaarne, ved hvis Skær Fyrster og Ministre
maatte føre Statsskibet frem gennem Tidens Brændinger. Fra
den ene Side mødte de Fordringen om Statens ydre Magtudfol
delse, fra den anden Side lød Kravet om Fremme af Folkets Vel.
Den første hævdede Statens Ret til at anvende alle Midler, som
var anvendelige til dens Tilfredsstillelse, det sidste opstillede <
Paastanden om Overensstemmelse med Moralens Bud.
Sit Liv igennem tumlede Frederik d. Store med Problemet:
hvorledes han skulde tilfredsstille begge Krav og handle i Pagt
med deres Forudsætninger. Hans samlede Forfatterskab er Vid
nesbyrdet om hans utrættelige Iver for at finde en teoretisk
Løsning, som kunde være Grundlaget for hans Statsmandsger
ning og blive en Vejledning for hans Efterfølgere.
Allerede som Kronprins har Frederik d. Store fremstillet sin
Opfattelse af Statens Opgaver. 1738 nedskrev han sine »Considérations sur l’État present du Corps politique de l’Europe2«
og to Aar senere sin berømte »Réfutation du Prince de Machiavel«3. Værkerne er yderst forskellige i Indhold og ydre Form.
1 Med det flg. jvnf. Meinecke: Anf. Arb. S. 341 ff.
2 (Euvres VIII, S. 1 ff. Om Anledningen til dette Skrift se Fr. Meinecke:
Des Kronprinzen Friedrich Considcrations . . . Hist. Zeitschr. 117. Bd.
S. 42 ff.
3 CEuvres VIII, S. 163 ff. — I den her foreliggende Form er Skriftet
en tidlig, men neppe den første Redaktion. Voltaires Udgave: L’Anti-
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Det første var fremkaldt ved den øjeblikkelige Situation og
tjente bestemte Formaal; det sidste var Resultatet af abstrakt
Tænkning og fremstillede et Ideal. Det første skildrede Staternes
Tilstand, deres Interesser og faktiske Handlingsmaade; det
sidste forsøgte at hæve de politiske Problemer op over Dagens
Strid og holde Samtiden et Fyrstespejl for Øje, som det gjaldt
at virkeliggøre1.
Skønt »Considéra tions« ifølge sit Anlæg og Formaal maatte
give et Billede af et Statssamfund, hvor Magt gik for Ret, hvor
den stærkeste fik sin Vilje og ofte ved moralsk forkastelige
Midler sejrede over sin Modstander, mundede Skriftet ud i Lov
prisningen af en Stat og Hersker, hvis eneste Formaal var Fol
kets Lykke. Overdreven Ærgerrighed og Magtlyst, erklærer
Frederik d. Store, har ødelagt mange Riger. Den rette Fyrste
stræber derfor ikke efter Erobringer, men efter at sikre sit Folks
Lykke. Han vil gøre sit Herredømme mildt og frugtbringende
og lette Vilkaarene for de ulykkeligt stillede, vil forstaa, at det
ikke gælder om at undertrykke sine Naboer og forøge Antallet
af sine Slaver.
Gendrivelsen af Machiavellis Læresætninger hviler paa lig
nende Betragtninger. Florentinerens Anvisninger til sin Samtids
Fyrster var moralsk forkastelige og praktisk uheldige, aabner
Vejen for Forbrydelser og Voldshandlinger. Erfaringen viser, at
de i Længden giver Bagslag og fører Herskeren og hans Stab i
Ulykke. Der kom Tider i Frederik d. Stores Liv, da han dømte
haardt om Menneskene, deres Siethed og Egenkærlighed. Da
han skrev Bogen mod Machiavellis »Fyrste«, havde han endnu
sin Tro i Behold paa Menneskenaturens Godhed og blev derfor
oprørt over Renæssanceskribentens Mangel paa Mennesketillid.
Han opfatter Verden som et Helvede, skriver Kronprins Fredemachiavel. . . Haag 1741 (OEuvres VIII, S. 59 ft.) gaar vistnok tilbage til
et andet, af Frederik d. Store revideret Manuskript. Se W. v. Sommerfeld:
Die iiussere Entstehungsgesch. des Antimachiavcl . . . Forsch. z. Brandenb.
u. preuss. Gesch. XXIX, S. 468. Jvnf. V. Heydemann: Friedrichs des Grossen
Antimachiavell. Hist. Vierteljahrschr. XXI, S. 60 ft.; Erich Madsack: Der
Antimachiavell. 1920. Hist. Studien. Heft 141.
1 Koser: Anf. Arb. I, S. 152.
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rik, og Menneskene som Dæmoner og vil ødelægge Dyd og Moral
for at gøre Verdensdelens Beboere til sine Ligemænd i Siethed.
Machiavelli stiller sig paa Interessens Stade, Kronprins
Frederik paa Moralens. Har man nødig at opstille Argumenter,
spørger han, for at paavise Dydens Fortrin for Lastens, Trangen
til at gøre Vel for Lysten til at skade, Ædelmodighedens Fordele
fremfor Forrædderiets. Den forstandige Mand kender tilstrække
ligt sine Interesser til at vide, hvad han skal foretrække. Machiavelli vilde lære sin Samtids Fyrster, hvorledes de skulde erobre
og bevare Magten; Undersaatterne betragtede han som Brikker
i den indre og ydre Magtkamp og godkendte enhver Benyttelse
af deres Liv og Formue. For Frederik d. Store var det en Fyrstes
Opgave at fremme sit Folks Lykke. Hvad betyder ud fra dette
Synspunkt Tilfredsstillelsen af selviske Interesser, spørger han,
Higen efter Storhed og Hang til Despotisme. En Fyrste er født
til at være sit Folks Dommer og bliver stor ved at røgte sit
Kald. Han bør aldrig fornægte Grundlaget for sin Magt og Op
rindelsen til sin Stilling.
Machiavelli regnede med Menneskenes Siethed og hævdede,
at en Fyrste hellere burde gøre sig frygtet end elsket. Frederik
d. Store paastod, at han byggede sin Magt paa en sikrere Grund,
om han stræbte efter at vinde sine Undersaatters Hengivenhed.
Indgyder han Skræk, vil han komme til at herske over Slaver
og udsætter sig for at blive forraadt. Historien lærer, at Kær
lighed og Trofasthed har fremkaldt bedre Handlinger. Humanitet
er det første Krav, som maa stilles til en Hersker, Hensyntagen
til Undersaatterne og Respekt for deres Liv. Strenghed kan være
nødvendig, men bør anvendes med Maadehold. Kun i yderste
Nødsfald og for at forebygge større Ulykker har en Fyrste Ret
til at tage sine Undersaatters Liv. En Hersker kan forøge sit
Land ved krigerske Erobringer og ved fredeligt Kulturarbejde.
Det sidste er det uskyldigste, det retfærdigste og nyttigste. Kan
Frankrig konkurrere Englands Handel ud, vinder det større
Magt end ved Erobringen af tyve Byer og tusind Landsbyer.
En blomstrende Industri forhindrer, at Pengene vandrer ud af
Landet, og tvinger Naboerne til at betale Tribut.
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Frederik d. Stores Liv og Herskergerning førte ham ind paa
Baner, som laa langt af Vejen for det fredelige og humane
Kulturarbejde, han ved Ungdomsaarenes Afslutning fremstillede
som sit Regeringsideal. I de to schlesiske Krige vandt han sin
Stat en mægtig Landudvidelse, som styrkede dens Grænser og
skaffede den økonomisk Vinding. Gennem Syvaarskrigens Eksi
stenskamp lykkedes det ham at fastholde de vundne Fordele
og sikre Preussens Magtstilling. Nye Synspunkter maatte under
disse Forhold komme til at beherske Frederik d. Stores Op
fattelse af Statens Opgaver og Herskerens Pligter. Saa fast var
dog hans Tilslutning til Tidsalderens humanitære Statsideal, at
det aldrig helt kunde miste Herredømmet over hans Tankegang.
Huset Brandenburgs Historie1 indtager ikke nogen fremtræ
dende Plads i Frederik d. Stores Forfatterskab og vrimler af
Fejl og Misforstaaelser. Kun som Udtryk for en Vurdering af
hans Slægts historiske Gerning har Værket Betydning. Det følger
af Sagens Natur, at de statsegoistiske Synspunkter maa beherske
Dommen, Beundringen for de Fyrster, som har forøget Husets
Storhed, og Kritiken af Herskere, under hvis Styrelse Statens
Magt blev ringere og dens Anseelse mindre. Frederik d. Store
glemmer ikke derfor at spørge om Folkets Lykke, hævder ganske
vist, at Herredømmet over en stærk Stat var nødvendig for, at
hans Forlædre kunde blive i Stand til at handle efter Moralens
og Humanitetens Bud, men finder dog, at deres Fredsværk var
det egentlige Grundlag for deres Storhed og Ære som Statens
Styrere. Den store Kurfyrste var større ved sin Karakters God
hed og sin Iver for det almindelige Vel end ved sin kloge Politik
og militære Dyder. Den krigerske Bedrift skaber store Helte,
Humanitet skaber gode Fyrster2. Først da Freden var sikret,
skriver han om sin Fader3, kunde han i Sandhed begynde at
regere, d. v. s. gøre sit Folk lykkeligt.
Vanskeligere blev det at holde Idealets Fane oppe under
Syvaarskrigens Trængsler. Jævnlig hejses den kun som Udtryk
1 CEuvres I, S. 1 IT.
2 Hist. d. 1. maison de Brandcbourg. Giuvres I, S. 64.
3 Smstds. S. 144.
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for en almindelig Fordømmelse af Krigens Ulykker og Forbry
delser1, oftere benyttes den som Middel til at vække Opmærk
somhed for Modstanderens Nederdrægtighed2 eller som Paaskønnelse af Fyrsters Handlinger, der var til Preussens Fordel3.
I sine mørkeste Øjeblikke, da han var ved at bukke under for
Fjendernes Mængde, vaagnede dog en dybere Erkendelse af, at
Krigerbanen og dens lysende Bedrifter umuligt kunde føre til
Samfundets Lykke. Den eneste Synsvinkel, skriver Frederik d.
Store i Vinteren 1759—604, under hvilken en Borger maa be
dømme Politikens Handlinger, er ud fra deres Betydning for
Menneskehedens Vel, som bestaar i den offentlige Sikkerhed,
Fred og Frihed. Gaar jeg ud fra denne Grundsætning, svinder
alle Ord om Magt og Storhed ind til intet. Da Frederik d. Store
gjorde Syvaarskrigens Regnskab op5, udtalte han Haabet om,
at Preussen for Fremtiden maatte blive forskaanet for at føre
en slig Eksistenskamp, at det aldrig mere skulde blive nødsaget
til at tage sin Tilflugt til saa voldsomme og skæbnesvangre
Midler, som det havde maattet anvende for at holde Staten oppe.
Syvaarskrigens Oplevelser satte de dybeste Spor i Frederik
d. Stores Karakter, i hans Opfattelse af Menneskene og deres
Motiver og i hans Bedømmelse af Vilkaarene for Statens Liv.
Sikkert nok har de først og fremmest styrket hans Erkendelse
af Interessernes altbeherskende Indflydelse og af Nødvendig
heden af alle Midlers Anvendelse i Staternes indbyrdes Magt
kampe. Samtidig mærkes det dog, at han var tilfreds med Sej
rens Frugter og kunde betragte Preussens ydre Stilling som saa
tilstrækkelig sikret, at han uden Fare kunde vende Opmærk
somheden mod Fredens Sysler og sit Folks Lykke. De humanitære
Statstanker vaagner til nyt Liv. Har Krigstidens Erfaringer
svækket Frederik d. Stores Tro paa Muligheden af at lægge dem
til Grund for den ydre Politik, har dens Gru og Ulykker til
1
2
3
4
5

Se f. Ex. Hist. d. 1. gucrrc de scpt ans. OZuvres IV, S. 25.
Smstds. CEuvres V, S. 158.
Smstds. S. 157.
Lettre d’un Suisse å un Génois. CEuvres XV, S. 143.
Hist. d. 1. guerre de sept ans. CEuvres V, S. 234.
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Gengæld hærdet og underbygget hans Følelse af indenfor Landets
Grænser at burde virkeliggøre sin Tidsalders Drømme om
Folkenes Fremskridt.
I 1768 nedskriver Frederik d. Store til Vejledning for sine
Efterfølgere et politisk Testamente, som skal underrette dem
om Preusserstatens Stilling og Magtmidler, dens politiske Op
gaver og Betingelser for at løse dem1. Ni Aar senere lader han
trykke et »Essai sur les formes du gouvernement«2, der paany
giver en almindelig Fremstilling af Herskerens Pligter. Til en
vis Grad danner de to Skrifter en lignende Enhed som Ung
domsarbejderne om Europas politiske Tilstand og om Machiavellis Læresætninger. I det ene taler den praktiske Mand, som
kender Livets Vilkaar og indretter sine Handlinger efter dem;
i det andet folder han atter en Gang Idealets Fane ud. Til
sammen er de Vidnesbyrd om, at ogsaa den aldrende Konge
holdt fast ved sin Ungdoms humanitære Ideer.
Testamentet giver Staten, hvad Statens er, men indskærper
ogsaa at give Folket, hvad der kan tilkomme det. Det er ikke
nok, at Regeringen er rig, men ligesaa nødvendigt, at Folket
er lykkeligt. Opfylder det sine Forpligtelser, har det Krav paa,
at Herskeren forbedrer dets Forhold og hjælper det i dets
Ulykker. Ethvert Menneske, fremfor alle den mægtige, bør
komme de ulykkelige og nødlidende til Hjælp. Han skal handle
som en Fader for sit Folk, i Overensstemmelse med sine Inter
esser, men dog kun »med tilladelige Midler«.
Afhandlingen om de forskellige Regeringsformer arbejder
videre med disse Tanker. Staten er som et Urværk, hvis for
skelligste Dele tjener samme Formaal. Herskeren og hans Folk
er ét og kan kun i Fællesskab blive lykkelige. Har Fyrsten faaet
bibragt den Overbevisning, at hans Interesser ikke falder sam
men med hans Undersaatters, bliver han deres Fjende. Idealet
er en Monark, hvis Hof er uden overdreven Luksus, som om
hyggeligt undgaar at blive afhængig af Maitresser og Ministre,
som sørger for Lovenes Haandhævelse og Sædernes Bevaring,
1 Se ind). Note.
2 GSuvrcs IX, S. 193 IT.
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for Statens Forsvar og Erhvervslivets Opblomstring. Han skal
vaage over Rettens Pleje — maa dog hellere være for over
bærende end for streng — hævde Tolerancen — Suveræner har
ingen Adkomst til at bestemme Borgernes Tænkemaade —
fremme Handel og Industri — drage Nytte af alle Fordele, men
intet foretage som overstiger hans Kræfter — have Følelse for
Menigmand — være i Stand til at tænke sig i en Bondes og Ar
bejders Sted — være en Fader for Forældreløse og en Tilflugt
for Ulykkelige, hjælpe Enker og understøtte Fattige og bestandig
have i Minde, at han er et Menneske som den ringeste, at han er
Statens første Tjener og skal handle, som om han hvert Øjeblik
burde aflægge sine Medborgere Regnskab for sin Styrelse.

Frederik d. Store var Hersker over et Rige, som i ufor
trødent Arbejde og under stadige Kampe var i Færd med at
naa frem til Magt og Indflydelse i det europæiske Statssamfund.
Under hans Forfædre, under den store Kurfyrste og under Kong
Frederik Wilhelm I var alle Folkets Kræfter i overordentlig
Grad bleven tagne i Statens Tjeneste og udnyttet til Fremme
af ydrepolitiske Formaal. Frederik d. Store gik videre ad denne
Bane og opnaaede ved den yderste Anspændelse af sine egne
Evner og sit Lands Hjælpekilder at gøre Preussen til en Magt,
som indenfor det tyske Rige var Habsburgmonarkiets Jævn
byrdige, som var i Stand til overfor samtlige europæiske Stater
at hævde sin Uafhængighed og i de store europæiske Magtkampe
at blive en medbestemmende Faktor. Det tyske Folk vil til alle
Tider mindes denne Daad. For dens Storhed og Glans blegner
alt, hvad han ellers fik udrettet for Folk og Land. Da han
erobrede Schlesien og i Syvaarskrigen hævdede det vundne og
mod en Vrimmel af Fjender sikrede Preussens Magt og Betyd
ning, skabte han den foreløbige Afslutning paa sine Fædres Værk
og derved Grundlag og Forudsætninger for det tyske Folks
nationale Samling og for Opbygningen af det 19. og 20. Aarhundredes tyske Stat.
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Ovenfor er det paavist, at Frederik d. Store hele sin Rege
ringstid igennem, stærkere og svagere, alt efter Begivenhedernes
Gang og sine egne Herskerkaar, holdt fast ved Tidsalderens
humanitære Idealer. Endnu stærkere, fra den første Stund han
var vaagnet til politisk Erkendelse og til sit Livs sidste Øjeblik,
arbejdede og kæmpede han for sin Stats Magtstilling1. I Antimachiavelli træder han nok i Skranken for en Stats- og Ver
densopfattelse, som er i Overensstemmelse med Moralbudene.
Preussens Velfærd og Sikkerhed har han dog samtidig for Øje2.
Hans Regeringsværk vidner om, at den ydre Politik altid be
varede Overvægten over den indre, og at han kun lod Oplysnings
tidens Drømme om Folkelykke bestemme sine Handlinger, saavidt
det kunde ske uden Tab og Skade for Statens Styrke. Gjaldt det
om at vælge, sejrede »Statsnødvendighedens Imperativ«. Hans
Stats Udvikling gjorde det muligt for ham uden Skade for dens
Sikkerhed at efterkomme Oplysningstidens Krav om Tolerance,
personlig Frihed og Humanitet. Indadtil var Statsmagten i
Preussen forlængst bleven saa stærk, at Tros- og Ytringsfrihed,
Stænders og Provinsers Særrettigheder ikke længere rummede
Farer for dens ydre Kraftudfoldelse. Paa Omraader, som havde
Betydning for Statens Styrke, fremfor alt i Hæradministrationen
og i Statsstyrelsen, imødekom han kun for saa vidt Humanitets
kravet, som det kunde ske uden Svækkelse af dens Magt.
Til en vis Grad lykkedes det Frederik d. Store at slaa Bro
mellem Magtstatens Krav og Oplysningstidens Ideer. Naar han
betragtede Herskeren som Statens første Tjener og underkendte
den dynastiske Betragtning, berøvede han Statstanken enhver
personlig Karakter, lod den træde i en højere Idés Tjeneste og
adlede derved dens Udslag3. Dette Resultat tilfredsstillede ham
dog ikke. For al hans politiske Tænkning blev det Maalet at
tilvejebringe Overensstemmelse mellem Magtstatens Krav og de
humane Ideer. Gang efter Gang troede han at finde en Løsning;
Gang efter Gang viste det sig, at den var ufyldestgørende. I
1 Med det flg. jvnf. Meinecke: Anf. Arb. S. 351 ff.
2 Madsack: Anf. Arb. S. 111.
3 Meinecke: Anf. Arb. S. 354 f.
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lians Handlinger var der ingen Vaklen. Stødte Interesserne
sammen, gav han sig Instinktet i Vold og gav Staten Fortrinet.
I hans Tænkning bølger der et evigt Frem og Tilbage. Kun i
enkelte Stunder opgav han Forsøget paa at løse Knuden, huggede
den igennem og gav ogsaa teoretisk Magtstatstanken For
trinnet.
Statens første Maal er Sikkerhed, erklærer den unge Frederik
i sin Betragtninger over Europas Tilstand1. Fremfor alt har
Menneskene Trang til at redde sig, udtaler han i Gendrivelsen
af Machiavelli2, først derefter sørger de for deres Velvære. Han
fordømmer Magtstatens Misbrug — det er uretfærdig og for
bryderisk Begærlighed at erobre Stater, som man ikke har legi
time Rettigheder til — men revser endnu stærkere den Hersker,
der ikke sørger for sin Stats Sikkerhed — det er en Skam og
Vanære at miste sine Stater. Den stærke giver Love og den
svage underkaster sig dem. Naar Frederik d. Store frakendte
Machiavellis Læresætninger enhver Gyldighed, fordi han ude
lukkende havde Smaastater for Øje3 — kun af de store Magters
Handlinger kan man lære Statslivets Love at kende — hviler
Kritiken paa den halvbevidste Forudsætning, at kun Storstater
ejer den ydre Magt, som skal til for at varetage en Stats samt
lige Opgaver. Frederik d. Store har jævnlig bedømt sine For
fædres Gerninger udfra de humanitære Synspunkter. Endnu
oftere brød han Staven over dem, naar de havde forsømt at
udvikle og anvende Statens Magtmidler. Georg Wilhelms Skæbne
i Trediveaarskrigen fremhæves som Eksempel paa, for hvilke
Ulykker en Fyrste udsætter Land og Folk, naar han ikke holder
sin Stridsmagt vedlige4. Det 17. Aarhundrede havde fremhævet
»Reputationens« Betydning5. Frederik d. Store gør det samme.
Da Preussen, i Sammenligning med Stater som England og
Frankrig, var og maatte blive forholdsvis svagt, gjaldt det om
1
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CEuvres VIII, S. 24 IL
CEuvres VIII, S. 221.
Réfutation. (Euvrcs VIII, S. 208 I.
Hist. d. 1. maison de Brandcbourg. G£uvres I, S. 29 IL
Meineckc: Anf. Arb. S. 395.
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med Klogskab og Fasthed, ved en maalbevidst Politik og en
dygtig Krigsførelse at sikre det en Indflydelse, som oversteg dets
virkelige Magtmidler1. Vidt forskellig var den tomme Forfænge
lighed, som lod sig tilfredsstille ved ydre Former. Da Frederik
I’s Svaghed afskar ham fra at forøge sin Stat paa Naboernes
Bekostning, maatte han nøjes med en Kongetitel, som kun ved
Efterfølgernes Livsværk fik virkelig Betydning2. Som Mod
stykket til en Fyrste, som mere lagde an paa den Glans, der
blænder, end paa det nyttige, som er solidt, priser han Faderen3,
der forstod, at en Hersker er respekteret i Forhold til sin Magt,
og som derfor satte alt ind paa at styrke sin Hær.
Da Frederik d. Store 1746 skrev en Fortale til »Histoirc de
mon temps«, var der rig Lejlighed for Schlesiens Erobrer til at
stille sig paa Magtstatens Grund og udfra Interessesynspunktet
at godtgøre sin Politiks Berettigelse og Selvfølgelighed. Desto
stærkere vidner det om hans Betænkeligheder ved at give sig
denne Betragtningsmaade i Vold, at han tvertimod benytter
Lejligheden til at advare mod dens Farer og Følger. Erfaringen
viser, erklærer han4, at Nationerne er mere kampivrige, naar de
strider for Hjem og Arne, end naar de angriber deres Naboer.
Skulde det ikke, spørger han, komme af, at det er retfærdigere
at forsvare sig end at føre en Angrebskrig. Naar han har ud
malet alle Krigens Ulykker, dens Blod- og Pengeofre, vilde Nu
tiden betragte Pacifisme som Konsekvensen. Frederik d. Stores
Forudsætninger bragte ham dog ikke længere end til at prise
Maadeholdet. Konger og Fyrster, Nutidens og Fremtidens, bør
tænke paa Icaros’ Eksempel, som aabenbarer den Straf, der
venter den formastelige, som stræber for vidt.
De politiske Testamenter fra 1752 og 1768 vidner ligeledes
om de humanitære Ideers Livskraft. Mere endnu er de dog be
hersket af Tankerne om Preussens Magt og Storhed5. Bestandig
1
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Jvnf. om Holland Test. pol. 1768. S. 206.
Hist. d. 1. maison de Brandebourg. CEuvres I, S. 100 ff., 107.
Se f. Ex. Smstds. S. 126 f.
Hist, de mon temps. Qiuvres II, S. XVII f.
Om den udenrigspolitiske Situation ved Tiden for deres Affattelse
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drømmer Frederik d. Store om en Situation, som kan give hans
Stat Muligheder for en Magtforøgelse; bestandig paalægger han
dens fremtidige Styrer at bevare dens Betingelser for at drage
Fordel af enhver Lejlighed, som fremby der sig. Statens Interesse
er det eneste Argument, som bør have Overvægten i Fyrsters
Raad, erklærer han i 17521. Styrelsens Formaal er Statens Styr
kelse og Forøgelsen af Guds Magt2. Paa enhver Maade bør man
udvide dens militære Magtmidler, udtaler han i 17683. Vore
Naboer er mægtige og misundelige; Interessen er deres eneste
Gud. Paastaar de det modsatte, er det Usandhed og farlig Sirene
sang4. Vær klar over, at enhver mægtig Fyrste nærer Tanken
om at udvide sit Herredømme5. I alle Enkeltheder foreskrives
Magtstatsherskerens Optræden6. Finder han Øjeblikket kommet
til at bryde Freden, skal han udtale sig fast og overlegent. Har
han mange Fjender, bør han søge at fremkalde Splittelse imellem
dem, linde den mest forbitrede frem og sætte alle Kræfter ind
paa Kampen mod ham. Med de andre bør han forhandle, dysse
dem i Ro og om muligt — selv med Ofre — søge Fred med dem.
Er Hovedfjenden slaaet af Marken, kan man altid opdage, at
de øvrige har undladt at opfylde deres Forpligtelser, og finde en
Lejlighed til at falde over dem.
Skridt for Skridt kan man følge Magtstatstankens voksende
Herredømme over Frederik d. Stores Tankegang. I Polens Deling
vandt den sin grelleste Sejr i det 18. Aarhundredes Statssam
fund. Karakteristisk nok var det ogsaa ved Tiden for dens Ud
førelse, at Frederik d. Store teoretisk fastslog Interessen som
det ledende Synspunkt for al politisk Handling. Statens Inter
esse, erklærer han ved 1775 i den ny Fortale til »Histoire de
se G. B. Volz: Zur Entstehung der politischen Testamente Friedrichs des
Grossen von 1752 und 1768. Forsch. z. brand, u. preuss. Gesch. XXXII,
S. 369 IL
1 Test. pol. 1752. S. 48.
2 Smstds. S. 38.
3 Test. pol. 1768. S. 180.
4 Smstds. S. 211.
5 Smstds. S. 200.
6 Test. pol. 1752. S. 54.
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mon temps«, bør tjene som Regel for Herskerens Optræden1.
Denne Lov er ukrænkelig, tilføjer han. I god Overensstemmelse
med Synsmaaden betragter han det som en selvfølgelig Sag, at
baade Preussen og Rusland indblandede sig i Polens indre
Politik2. Ikke med et Ord antyder han, at deres Optræden var
umoralsk. Maaske viser det endnu mere, hvor fast Frederik
d. Store ved denne Tid var omslynget af Interessernes Baand,
at han tilraadede i Krigstilfælde, uden Hensyn til Retfærds- og
Billighedsgrunde, at bemægtige sig Sachsen, hvis Indtægter
kunde sætte den preussiske Statsstyrelse i Stand til at spare
paa den opsamlede Kapital3.

Hvor stærkt den unge Kronprins Frederik end var behersket
af Oplysningstidens humane Anskuelser, glemte han aldrig, at han
skulde være Konge over en kæmpende og opadstræbende Stat
og derfor ikke burde jage efter Idealets forføreriske Skikkelser,
men danne sig en vel underbygget Opfattelse af den Verden,
i hvilken han skulde leve sit Liv og øve sin Gerning. Fra hans
første Ungdomsdage og til hans sidste Stund blev det ham en
faststaaende Erkendelse, at enhver Stat i Kraft af Statsræsonens
uforklarlige Væsen maa stræbe mod en fortsat Udvidelse af
Omraadet for dens Magt og Herredømme. I den moralske
Bedømmelse af denne Regel var der store Svingninger og lige
ledes i Vurderingen af de Midler, som burde anvendes. Om
Anerkendelsen af dens Gyldighed var der dog ingen Tvivl4.
Menneskenes Natur er den samme, fastslog den unge Frederik
som Udgangspunkt for sine Betragtninger over Europas Til1 CEuvres II, S. XXV.
2 Mém. 1763—75. CEuvres VI, S. 1 ft. passim.
3 Se f. Ex. Expose du gouvernement prussien. CEuvres IX, S. 184.
4 Se f. Ex. Fortale til Memoirer, 21/5 1743 tilsendt Voltaire. H. Droysen:
Beiträge zu einer Bibliographie der prosaischen Schriften Friedrichs des
Grossen. Beil, zum Jahresbericht des Königstädtischen Gymnasiums zu
Berlin. 1905. Jvnf. Meinecke: Anf. Arb. S. 361.

28

AXEL LINVALD

stand1. Undertiden giver den sig stærkere Udslag, undertiden
svagere, alt eftersom — og her viser han sine humanitære Be
tænkeligheder — Ærgerrigheden og Uretfærdighedens Dæmon
behersker deres Sind. Paa lignende Maade forholder det sig med
de store Stater. Deres evige Princip er Udvidelsestrangen2.
Denne Stræben kan have mange Former, paavirkes af Staternes
Forhold og deres Naboers Tilstand. Alle Herskere har den for
Øje, betragter dens Tilfredsstillelse som Grundlaget for deres
Gloire og anvender alle Midler i dens Tjeneste. Den første Op
gave for en Fyrste, hedder det i det politiske Testamente fra
17683, er at hævde sig, den næste er at udvide sit Herredømme.
Selvfølgelig skal man ikke proklamere sine Hensigter, tilføjer han,
og maa gerne foregive fredelige Følelser, indtil Øjeblikket er kom
met, da man er i Stand til at aabenbare sine hemmelige Planer.
Saalænge det humanitære Synspunkt stod i Forgrunden,
øvede det ogsaa Indflydelse paa Bedømmelsen af Udvidelses
trangens praktiske Udslag4. I Machiavellis Tid, skriver Frederik
d. Store i Gendrivelsen af hans Læresætninger, erhvervede Fyr
sten Gloire ved Erobringer; i det oplyste 18. Aarhundrede høster
han Berømmelse ved sin Humanitet. Den Gang var det den
rimeligste Sag at gøre Erobringer af enhver Art; nu til Dags
er det lige saa naturligt at nære Ønske om at bevare sine Be
siddelser og forøge dem »ad legitime Veje«. En Fyrstes Er
obringer gør hverken hans Stat rigere eller hans Folk lykke
ligere. Jo større de er, desto mindre bliver han i Stand til at
regere dem. Alle Erobringer bliver dog ikke derfor forkastelige.
En Kirurgs barbariske Operationer er Ære værd, naar de frelser
Patienten, men afskyelige naar de udføres uden Nødvendighed
og for at vise Lægens Behændighed. Paa lignende Maade er det
tilraadeligt at gøre Erobringer »af Nødvendighed«, med andre
Ord af saglige og upersonlige Grunde5. Det forkastelige kommer
1
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(Euvres VIII, S. 19.
Sinstds. S. 15.
Test. pol. 1768. S. 212.
Det flg. Réfutation. (Euvres VIII, S. 170 IT.
Jvnf. Madsack: Anf. Arb. S. 112.
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frem, naar de udspringer af Herskerens Magtlyst og Ærger
righed.
Lignende Toner anslaar det politiske Testamente fra 17521.
Ganske vist er det Udenrigspolitikens Maal saa vidt muligt at
udvide Statens Besiddelser. Vel at mærke, tilføjer Frederik d.
Store, ved almindelig anerkendte og tilladelige Midler. Ogsaa af
praktiske Grunde bør en Fyrste vogte sig for i overdreven Grad
at søge sit Riges Grænser udvidet. Selv skal han vogte sig vel
for at gentage Schlesiens Erobring2. Et saadant Kup, erklærer
han, ligner Bøger. Originalerne gør Lykke, Efterligningerne
falder til Jorden. Mit Liv vil ikke række til for at berolige mine
Naboers Mistænksomhed.
Saa forsigtigt og maadeholdent udtalte Frederik d. Store
sig dog sjcldnere, naar han uforbeholdent kunde give Udtryk
for sine inderste Tanker. Allerede som ung Mand, under Fan
genskabet i Kustrin, fantaserede han om en Række store Land
erhvervelser, der skulde arrondere Preusserstaten.3 Ligesom
hans egen Statspolitik havde Preussens stadige Magtudvidelse
for Øje, stod ogsaa dette Synspunkt i Forgrunden, naar han
senere skildrede dets Historie eller vurderede dets Fremtids
udsigter.
Den store Kurfyrste priser han, fordi han ved sin Visdom
genopbyggede sin Stat og forøgede dens Omraade4. To Aars
Krig, skriver han5, var tilstrækkelig til at gennemføre Schlesiens
Erobring. At Faderens opsparede Kapital var gaact med, for
færder ham ikke. Det er billigt Køb, naar man for 7 eller 8
Millioner kan erhverve en saadan Besiddelse. I Testamenterne
fra 1752 og 1768 gaar han endnu videre. Machiavelli har udtalt,
at en uinteresseret Magt midt i et Samfund af ærgerrige Stater
nødvendigvis maa gaa til Grunde. »Jeg er ked af det, men maa
indrømme, at han har Ret«6. I en Række stolte »réveries poli1
2
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5
6

Test. pol. 1752. S. 27.
Smstds. S. 49.
Koser: Anf. Arb. I, S. 159.
Hist. d. 1. maison de Brandebourg. G£uvres I, S. 50.
Hist, de mon temps. (Euvrcs II, S. 129.
Test. pol. 1752. S. 59.
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tiques« udmaler han en Fremtid, i hvilken Preussen paa alle
Kanter har udvidet sine Besiddelser og er bleven en af Europas
betydeligste Magter1. Til vidtstrakte Lande har det mere eller
mindre legitime Rettigheder, til Bayreuth og Ansbach og til
Mecklenburg. Andre maa det søge at erhverve »par droit de
bienséance«, for at arrondere Staten, af financielle eller militære
Grunde: Sachsen, Vestpreussen og Svenskpommern. Om moralske
Betænkeligheder er der ingen Tale, alene om de Midler, der bør
anvendes. Berømt er Frederik d. Stores Advarsel mod Erhver
velser, som ligger langt fra Statens Grænser: en Landsby i dens
umiddelbare Nærhed er mere værd end et Fyrstendømme, som
ligger 60 Mile borte2. I Almindelighed er det bedre at gøre Er
obringer med Pennen end med Sværdet, man løber mindre
Risiko og skader hverken sin Pung eller sin Hær. De polske Lande
bør man fortære, som man spiser en Artiskok, Blad for Blad.
Endnu mere sætter hanUdvidelsespolitiken i Højsædet i 1770erne.
I »Exposé du gouvernement prussien« udvikler han Preusser
statens Interesser uden Gnist af humanitære Betænkeligheder3.
Uden ringeste Omsvøb bedømmer han sin polske Politik4, frem
stiller sig uden Blu som Ophavsmand til Tanken om Polens
Deling og priser det straalende Resultat af sin Virksomhed. Man
maatte være fuldkommen sløv og taabelig, erklærer han, om
man ikke havde benyttet den gode Lejlighed. Jeg greb den ved
Haarene, forhandlede og intrigerede og opnaaede at skaffe
Staten Erstatning for dens tidligere Tab.
Til forskellige Tider har Frederik d. Store skildret Ulykkerne
for Land og Folk, som følger med Anvendelsen af Magtstatens
vigtigste Middel: Krigen5. Han betragter den som et nød
vendigt Onde — den evige Fred hører hjemme i en Idealverden,
1 Test. pol. 1752. S. 59 ff. Test. pol. 1768. S. 214 IL
2 Exposé du gouvernement prussien. CEuvres IX, S. 188.
3 Smstds. S. 187. Jvnf. Otto Hintzc: Anf. Afh. Forsch. z. brand, u.
preuss. Gesch. XXXII, S. 4 ff. Derefter er Exposé . . . sandsynligvis et
Ekscerpt, omformet efter de forandrede Tidsomstændigheder, af Testa
mentet 1768 og bestemt for Prins Heinrich.
4 Mém. 1763—75. GEuvres VI, S. 1 ff.
5 Se f. Ex. Réfutatlon. (Euvres VIII, S. 298.
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hvor Menneskene er uden Lidenskaber — men dog saa ødelæg
gende, at en Hersker bør vogte sig vel for uden tilstrækkelige
Grunde at slippe dens Dæmon løs. Naar Fyrsterne spiller om
Provinser, er Menneskene Jettons, som betaler1. Dette Stand
punkt kunde dog ikke tilfredsstille hans Tænkning. Gang efter
Gang følte han sig af sin Stats Interesser tvunget til at drage
Sværdet; ligesaa ofte er han ved at betragte Fortidens og sin
Samtids Begivenheder blevet oprørt over den tilsyneladende
Letsindighed, hvormed Fyrster og Ministre af misforstaaet Ær
gerrighed og Magtlyst har bragt Krigens Svøbe over Landene.
Bestandig tumlede han med Spørgsmaalet: hvornaar og i hvilket
Tilfælde det var moralsk berettiget at føre Krig.
I Gendrivelsen af Machiavelli føjer han et helt Kapitel til,
som skal bringe Løsningen2. At »Forsvarskrige« og »retfærdige
Krige« er berettiget, afgør ikke Problemet, men rejser blot det
Spørgsmaal: hvornaar en Krig bliver retfærdig. Den unge
Fyrste, som snart skulde bryde op til sit »Rendez-vous de la
Gloire« maatte tillige godkende Krige, som føres til Værn for
afhjemlede Rettigheder. Da ingen Retsinstitutioner kan afgøre
slige Stridigheder, maa Vaabnene dømme om Retfærdigheden.
Ligeledes anerkender Frederik d. Store offensive Krige, som
føres for at opretholde den europæiske Ligevægt og forhindre
at en enkelt Mand skal tilrive sig en Overvægt, som er farlig
for de øvrige, hævder endelig Berettigelsen af »præventive Krige«
mod en Stat, hvis Ledere allerede har planlagt et Angreb, samt
Krige, ført i Henhold til afsluttede Alliancer for at hjælpe en
Forbundsfælle.
I det politiske Testamente fra 17683 er det teoretiske Stand
punkt det samme: Krig er som enhver anden Kunst, nyttig i
dens fornuftige Anvendelse, ødelæggende ved Misbrug. En Her
sker, som drager Sværdet af personlig Ambition, er ligesaa dadel
værdig som Dommeren, der benytter Rettens Magt til at øde
lægge en uskyldig. Krigen er moralsk forsvarlig, naar den føres
1 Hist, de mon temps. (Euvres III, S. 117.
2 Réfutation. (Euvres VIII, S. 295 IT.
3 Test. pol. 1768. S. 160.
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for at hævde Statens Anseelse og Sikkerhed, for at hjælpe en
Allieret og for at forebygge Virkeliggørelsen af magtlystne Her
skeres Erobringsplaner.
Livets Gang lærte Frederik d. Store, at nogle af de Begræns
ninger, han havde opstillet, dannede et svagt Bolværk for Krigs
misbruget. Sikkert nok var han overbevist om sin Sags Ret
færdighed, da han faldt ind i Schlesien og ved Syvaarskrigcns
Begyndelse aabnede' Fejden ved at angribe Sachsen. Talrige
Udtalelser vidner dog om, at han i Virkeligheden har bekymret
sig lidet om de juridiske Retsgrunde, som ved slige Lejligheder
bliver ført i Marken. Mere eller mindre bevidst har han betragtet
dem som Levn fra svundne Tider, som Rekvisitter, politisk
Dekorum krævede opstillet1. Naar Suveræner vil fremkalde et
Brud — hedder det i Syvaarskrigens Historie om Maria Theresias
Politik2 — tager de deres Parti og overlader det til en flittig
Jurist at retfærdiggøre deres Optræden. Vi vil ikke svare for
Holdbarheden af Retsgrunde, som skulde legitimere den polske
Politik, udtaler han i sine Memoirer om dens Historie3. Alligevel,
erklærer han ved en anden Lejlighed, var det Østrigs Fejl, at
det forsømte at godtgøre Berettigelsen af dets Besættelse af
Bayern4. Selv om dets Optræden var ulovlig, burde man have
fremført Argumenter, som kunde blænde Offentligheden.
Erfaringernes Vægt driver Frederik d. Store fra Position til
Position. At betragtes som Angriber — hævder han i Syvaars
krigens Historie5 — var kun i Stand til at gøre Indtryk paa
frygtsomme Aander. I saa afgørende Øjeblikke, da det drejer
sig om Fædrelandets Frelse, kan man ikke tage Hensyn til et
sligt Skræmmebillede. Da det drejede sig om Statens Redning
og Huset Brandenburgs Opretholdelse, vilde det have været en
alvorlig politisk Fejl at lade sig standse af en tom Formalitet.
Den ældre Fortale — fra 1746 — til »Histoire de mon temps«
1
2
3
4
5

Jvnf. Meineckc S. 374 f.
Hist. d. 1. guerre de sept ans. CEuvrcs IV, S. 25.
Mém. 1763—75. OEuvres VI, S. 47.
Mém. d. 1. guerre de 1778. CEuvrcs VI, S. 178.
CEuvres IV, S. 37 f.
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sluttede med en almindelig Philippika mod Krig1. I de tilsva
rende Betragtninger fra 1775 er den bleven erstattet med en
Fordømmelse af Krige, som skyldes Hævnlyst og Ambition2.
Alt vel overvejet er der kun en Krigsgrund, som ingen Hersker
kan sidde overhørig: at gribe Lejligheden, naar den er gunstig.
Linjen er løbet ud: Kun den Krig er fordømmelig, som skyldes
en Herskers eller Ministers personlige Ærgerrighed og Magtlyst.
Krige er derimod berettigede, som føres af saglige Grunde og
ud fra Erkendelsen af en Stats væsentlige Livsinteresser.
Knuden er ikke løst, men hugget over; Interessesynspunktet
har overvundet alle moralske og humane Betænkeligheder.
Paa lignende Maade med Traktaters Hellighed.
Fra første Færd var Frederik d. Store klar over, at Stats
livets Vilkaar gjorde det vanskeligt eller umuligt at føre en
Politik overensstemmende med Moralbudene. Med største Liden
skab søgte han overfor Machiavelli at bestride Paastanden om,
at en Fyrste burde bedrage sine Modspillere og bryde sit Ord.
Ikke alene Moralens Love forbyder det, erklærer han3, ligesaa
meget den velforstaaede Interesse. En Fyrste, som en Gang har
svigtet sit Tilsagn, har forskærtset enhver Tillid. Der gives dog
Tilfælde, maa han indrømme4, hvor en Hersker kommer i den
sørgelige Nødvendighed at bryde Traktater og Alliancer. Til
den teoretiske Betragtningsmaade svarede de praktiske Er
faringer. Hans Faders Historie lærte ham, at Ærlighed og Dyd
kommer tilkort i denne fordærvede Verden5. Den store Kur
fyrste maatte gaa ind i en Politik, han ikke var i Stand til at
unddrage sig, og blive Karl Gustafs Modstander6. Mægtige Fyr
ster bryder frivilligt deres Ord, svagere Herskere undlader at
opfylde deres Forpligtelser, tvungne af Omstændighederne7.
Naar Frederik d. Store selv havde lidt under Følgerne, kom der
1
2
3
4
5
6
7

CEuvres II, S. XIX f.
Smstds. S. XXX f.
Réfutation. CEuvres VIII, S. 244 ft.
Smstds. S. 249.
I-Iist. d. 1. maison de Brandebourg. CEuvres 1, S. 162.
Smstds. S. 61.
Smstds. S. 95.
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større Lidenskab i hans Fordømmelse. Med ubehersket For
bitrelse raser han over de engelske Politikere, som i Syvaarskrigens sidste Tid søgte at genoprette den almindelige Fred paa
Preussens Bekostning1.
Saalænge Frederik d. Store var stærkest under de humani
tære Ideers Indflydelse, opstillede han to Betingelser, hvis Til
stedeværelse alene kunde forsvare et Traktatbrud: den haarde
Nødvendighed og Hensynet til Folkets Frelse2. Foreligger de,
har en Hersker ikke Lov til som en Privatmand at ofre sig for
Ærens Krav, men skal tage Odiet paa sig at bryde sit Ord.
Udfra Oplysningstidens Fordring til Fyrsterne, at de skal sørge
for deres Undersaatters Lykke, maa en Hersker være rede til
at overtræde de almindelige Moralbud3. Folkets Velfærd kræver,
at han skal se bort fra sin personlige Fordel, ja fra sin Hæder
lighed. En Fyrste maa hellere bryde en Traktat, end hans Folk
gaa til Grunde. Lægen maa hellere bortamputere en syg Arm
end lade et Menneske dø4.
Som det gik med Frederik d. Stores Syn paa Krige, forholder
det sig med hans Opfattelse af Traktatbrud. Under Begiven
hedernes Tryk fornægtede han vel ikke sit Udgangspunkt, men
udvidede Skridt for Skridt Omfanget-af de Betingelser, som
kunde forsvare, at en Hersker brød sit Ord. Af og til var han
nærved ud fra det blotte Interessesynspunkt at forsvare ethvert
Troskabsbrud. For at forekomme en Allieret, som pønser paa
Særfred, har man Lov at bryde en Traktat, erklærer det poli
tiske Testamente fra 17525, naar man ikke har Midler til at
fortsætte Krigen, og naar vigtige Fordele er Besultatet. I Testa
mentet fra 17686 er Frederik d. Store kommet saa langt paa
Afstand af Syvaarskrigens bitre Erfaringer, at han nøjes med
at referere Grundene for og imod, men viger bort fra at træffe
1 Hist. d. 1. guerre de sept ans. CEuvres V, S. 158.
2 Rcfutation. CEuvres VIII, S. 249.
3 Jvnf. Meinecke: Anf. Arb. S. 383 ff.
4 CEuvres II, S. XVI f. Jvnf. Fortalen 1775. Smstds. S. XXV ff.
5 Test. pol. 1752. S. 76.
6 Test. pol. 1768. S. 212 f. Med det flg. jvnf. Otto Hintze: Anf. Afh.
Forsch. z. brand, u. preuss. Gesch. XXXII, S. 26 f.
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en Afgørelse; det gælder om at afværge Situationer, hvor man
bliver stillet overfor Spørgsmaalet. Da han paany, i Fortalen
1775 til sin Tidsalders Historie1, tog det frem til teoretisk Be
handling, gav han vel et Svar, som i Hovedsagen stemte med
Betragtningerne fra 1752. Karakteristisk nok udelader han dog
nu »de vigtige Fordele«, som tilstrækkelig Begrundelse for et
Traktatbrud.

Som ingen anden af Oplysningstidens Fyrster og Statsmænd
har Frederik d. Store ved sit mangeartede Forfatterskab og
mangfoldige Breve givet Eftertiden en Mulighed for at forstaa
hans Væsens Rigdom og hans Motivers Mangfoldighed. Til
syvende og sidst har det størst Betydning som Grundlag for
Bedømmelsen af hans personlige Karakteristik og for Vur
deringen af hans Værd som Menneske og som Aand. Hans Be
tragtninger over Herskerens Kald og Pligter og over Statslivets
Vilkaar rækker dog endnu videre og kaster Lys over en hel
Tidsalders politiske Tænkning og Stræben. I sine historiske og
filosofiske Skrifter, som Forfatter og som Digter, har Frederik
d. Store ikke alene aflagt et dybt personligt og subjektivt sand
færdigt Vidnesbyrd om de Idealer og Synspunkter, som be
stemte hans Statsgerning, og anskueliggjort sit Forhold til de
Tanker og Anskuelser, som var hans Aarhundredes aandelige
Indsats. Bevidst og ubevidst har han tillige rejst og for sit Ved
kommende besvaret alle de Spørgsmaal, til hvilke hans Samtids
Fyrster og Ministre har maattet tage Stilling.
1 CEuvres II, S. XXV IT.

Ansættelsen til
mølleskyld i Christian V.s matrikel.1)
Af

HOLGER HJELHOLT.
111.s matrikel af 1664 følte man hurtigt trang til
at få erstattet med en bedre. Da den var baseret på op
givelser om landgilden, og da en gård meget vel kunde være
ansat for samme landgilde som en anden af langt bedre be
skaffenhed, måtte det blive dobbelt tyngende for de »højtskyldede« gårde, at skatterne kom til at stå i forhold til land
gilden. Der indkom også talrige klagemål herover, og regeringen
besluttede derfor at skride til en almindelig opmåling og vur
dering af al landbrugsjord som grundlag for en ny matrikel.
I årene 1681 og 1682 foretoges dette arbejde for Sjælland og
Fyn, 1683 for Jylland. Men der hengik dog endnu flere år, før
den ny matrikel blev gjort færdig og kunde afløse den gamle
som skattegrundlag. Det var ikke blot markjord, men også eng
rederik

F

1 Den følgende undersøgelse er i det hele og store skrevet for over en
halv snes år siden og var bestemt til at skulle indgå som led i et arbejde
om mollernes historie. Som forstudier til dette har jeg i tidens lob offent
liggjort en række mindre afhandlinger i forskellige lokalhistoriske årbøger.
Når jeg nu offentliggør også nærværende stykke af det planlagte større
arbejde, er grunden den, at jeg mistvivler om nogen sinde at få dette ar
bejde fuldført. Muligvis vil jeg dog engang senere her i Historisk tidsskrift
yderligere kunne få lejlighed til at give en oversigt over den gennem tiderne
gældende lovgivning på møllevæsenets område, navnlig for så vidt angår
to meget interessante punkter: 1) Adgangen til at drive mollenæring og
2) hvor vidt kunderne var pligtige til at lade male på bestemte møller,
d. v. s. om der her i landet herskede mølletvang.
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og skov, overdrev og anden herlighed, der ved den nye matrikel
vurderedes og ansloges til hartkorn. Arbejdet med og de nær
mere regler for ansættelsen af møllerne til hartkorn er det, som
skal danne emnet for denne undersøgelse1.
I punkt 4 af den instruks, som 16. april 1681 udfærdigedes
for kommissærerne ved landmålingen for Sjælland og Fyn,
hedder det — under henvisning til punkt 10 af instruksen af
samme dato for landmålerne og skriverne —, at når vand- og
vejrmøllernes jorder, enge, skove, overdrev m. m. var anslået
og beregnet til hartkorn, skulde der gøres udførlig rede for selve
møllerne, men de skulde ikke anslås til hartkorn. Der skulde
anføres, hvem møllerne tilhørte, og hvilken frihed ejerne havde
på dem, og der skulde noteres, hvor stort det distrikt var, som
en mølle betjente, »på det vi om dennem, som om alt andet,
kunne have udførlig underretning«2. I punkt 10 af landmålernes
instruks befaledes det, at det ved hver mølle skulde efterforskes,
om den kunde bruges vinter og sommer, hvor mange kværne
den havde, og hvor mange hjul den dreves med, om vandet
samledes og lededes med arbejde og bekostning til møllen, eller
om det af naturen havde et højt og stærkt fald til møllen. Det
skulde endvidere optegnes, hvilke der var græsmøller, og hvilke
der var skvatmøller. På lignende måde skulde der gøres rede
for vejrmøllernes beskaffenhed3. Da instruksen for kommis
særerne ved kongelig befaling 15. februar 1682 ændredes noget,
1 Af nyere litteratur om matrikuleringen henvises til Gunnar Knudsen:
De danske matrikler og deres benyttelse ved historiske undersøgelser (For
tid og nutid II. bd.; ny udgave i Tidsskrift for opmålings- og matrikels
væsen. 1931), H. Hjelholt: Den jydske landmålingsmatrikel (Samlinger til
jydsk historie og topografi. 4. rk. III. bd. 1917—19), Carl Christiansen:
Bidrag til dansk slatshusholdnings historie under de to første enevolds
konger. II. 1922 (S. 488—508) samt den af Svend Aakjær forfattede ind
ledning til Henrik Pedersen: De danske landbrug, fremstillet på grundlag
af forarbejderne til Christian V.s matrikel 1688. (1928).
2 Instruksen er trykt hos Henrik Pedersen: De danske landbrug
S. 30*—33*.
3 Denne instruks er ligeledes trykt hos Henrik Pedersen S. 25*—30*.
— Skvatmoller er små vandmøller (sml. Danske lov 5-11-4), og græsmoller
er møller, der ikke måtte male om sonaren (sml. Danske lov 5-11-2).
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blev det også pålagt kommissærerne at notere i deres proto
koller, hvor der var så megen vandkraft, at der med fordel
kunde oprettes kobber- og papirmøller eller andre sådanne vær
ker og manufakturer1.
I de instrukser, som den 24. marts 1683 udfærdigedes for de
jydske landmålingskommissioner, genfindes for møllernes ved
kommende lignende punkter som i instrukserne for de sjæl
landske og fynske2. I overensstemmelse med disse befalinger
finder vi også, at der i landmålingsforretningerne fra disse år,
de såkaldte markbøger, er gjort rede for de enkelte vandmøllers
beskaffenhed. Oplysningerne kan, som venteligt er, være af noget
forskelligartet natur og være mere eller mindre udførlige, men
væsentlig angår de naturligvis de punkter, hvorom instrukserne
havde spurgt. Som eksempel på en møllebeskrivelse kan hen
vises til den hos Henrik Pedersen: De danske landbrug s. 56* f.
og 60* anførte beskrivelse af Ovst mølle i Helsted, Borup sogn,
Støvring herred.
Ansættelsen af møllerne til hartkorn kom ikke til at foregå
på samme måde i Jylland og på Sjælland-Fyn. I Jylland skete
den samtidig med den almindelige matrikulering, men på Sjæl
land-Fyn udsattes den til efter denne, og der nedsattes særlige
kommissioner til at foretage den. Vi skal først undersøge, hvor
ledes den foregik for Jyllands vedkommende.
Landmålingsforretningerne for Jylland fra året 1683 blev
i flere henseender ikke befundne tilfredsstillende. 1685 foresloges
det derfor, at der skulde udnævnes kommissioner til at revidere
dem, og i forestillingen herom siges, at disse kommissioner lige
ledes skulde sætte møllerne for en vis takst3. Ved udnævnelsen
af revisionskommissionerne i foråret 1686 blev det også befalet
kommissærerne at indsende betænkning om, hvor højt enhver
mølle — bortset fra dens ager og eng, som straks skulde be1 Sjællandske tcgnelser 1681—82 fol. 277. Henrik Pedersen: De danske
landbrug. S. 21*.
2 Henrik Pedersen: De danske landbrug. S. 33* ff. og s. 40* IL
3 Forestillingen af 3. august er trykt hos Henrik Pedersen: De danske
landbrug. S. 44*—47*.
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regnes — kunde sættes »efter sin belejlighed, både med at holde
vedlige og med malegæster«1.
Fra en af disse revisionskommissioner, den Koldinghusiske,
findes der en lidt udførligere beretning om den metode, som
den brugte ved beskrivelsen og taksationen af møllerne, og det
vigtigste heraf skal anføres2. Møllernes pløjejord og eng var
bleven opført lige med anden avling ved hovedgårde og byer,
hvor den var beliggende. Derimod var selve møllerne bleven
opførte i en særlig protokol, og enhver var »antegnet«, sådan
som kommissærerne havde befundet den, med under- eller over
faldshjul, vand og malegæster, og om den var let eller besværlig
at holde vedlige. Stenenes bredde eller hjulenes højde var dog
ikke bleven beskreven, fordi man havde fundet, at der var de
møller, der havde mindre stene, end vandet og hjulene formåede
at føre. Hvor der var opført underfaldshjul eller store eller brede
overfaldshjul, var stenene almindeligvis bredere, end hvor andre
overfaldshjul drev værket, og der kunde males langt mere på
samme tid end med de små hjul. Bekostningen ved vedlige
holdelsen var heller ikke bleven opført »stykkevis« eller ansat
til penge, da dette vilde blive alt for vidtløftigt. Tilmed var
det ved en del møller så vanskeligt, at det, de lod forfærdige
af ny et år, brød ud det samme eller næste år, men undertiden
kunde det vel stå længere, som forholdene var til. Efter den
befundne beskaffenhed havde de antegnet ethvert sted for hart
korn, som det syntes dem, at det kunde kontribuere »lige ved
andet jordegods«.
For den Koldinghusiske kommissions vedkommende eksi
sterer der da også en særlig protokol, indeholdende møllernes
beskrivelse og taksation: »Møllernes takst, indrettet ved den
Koldingske landmålingskommission udi Stjernholms amt, endel
1 Kgl. befaling 3. april 1686. Jydske tegneiser 1682—87, fol. 370 b ff.
2 Relation fra de Koldinghusiske kommissærer af 7. decbr. 1686, lagt
ved deres skrivelse af 8. decbr. til rentemesteren (Pk. Breve, dokumenter
og akter vedk. landmålingskommissionerne til den ny matrikuls indrettelse
1681—88 III. 3. Rentekammerarkivet A. a. VI. 2). Sml. Rentekammer
ordre 10. juli 1686 (Kopibog for Århus og Ribe stifter litr. E fol. 371).
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af Koldinghus amt, så og endel udi Silkeborg og Skanderborg
amter. Anno 1686«1. Men ellers findes beskrivelsen og taksationen
af møllerne indførte i de såkaldte modelbøger sammen med
ansættelsen af jorderne. I nogle henseender indeholder den her
givne beskrivelse mindre, i andre mere end den, der haves i
markbøgerne. Udførligere er den vistnok navnlig, hvad angår
vedligeholdelsen af møllerne og søgningen til dem, de to punkter,
som særlig var fremhævet i befalingen til kommissærerne. Be
skrivelsen er vel også i det hele noget mere ensartet end mark
bøgernes. At der ved ansættelsen til hartkorn er gået frem efter
bestemte regler, har jeg ikke kunnet se. Bemærkningen i rela
tionen fra de Koldinghusiske kommissærer tyder nærmest på,
at skønnet har været det afgørende. Gennemgående er det nye
hartkorn meget lavere end det i Frederik 111.s matrikel opførte.
Taksten for møllernes maling indstilledes sammen med den
øvrige matrikel til kongelig approbation ved forestilling af
28. april 1688 og billigedes som denne ved resolution 8. maj
mod en forhøjelse af 1/162. Denne forhøjelse findes anført i model
bøgerne nedenunder de første tal. I forestillingen bemærkedes,
at fremfor i de andre provinser var ansat »for en vis årlig takst
udi penge eller for hartkorn en og anden måde, man sine ind
komster med sær omkostning beneficerer, og som ej nogen tid
har været ansat i sødskendeskifte«; her nævnes bl. a. stampemøller. Den kongelige resolution bestemte dog, at sådant skulde
lades uberegnet »at animere andre til desliges fortsætning til
landsens bedste«. — Vejrmøllerne var som forud nævnt bleven
ansat til hartkorn på samme måde som vandmøllerne. Ved
ordrer til amtsskriverne i Jylland fra slutningen af juli måned
påbødes det, at skatterne skulde opkræves efter den ny matrikel
fra og med juli kvartal3.

1 Protokollen findes i matrikulsarkivet og har nr. 1761.
2 Orig. kgl. resolution af 8. maj 1688 i rentekammerarkivet.
3 Se min artikel »Den jydske landmålingsmatrikel« (Saml. t. jydsk hist,
og topografi. 4. rk. III. bd. S. 423).
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Om taksationen af møllerne i Sjællands og Fyns stifter
er der adskilligt mere at bemærke end om taksationen i Jyl
land. I en forestilling af 7. maj 1684 om den takst, der skulde
følges ved hartkornsansættelserne, hedder det til slut, at hvad
fiskerierne og mølleskylden angik, forekom det ikke rente
kammeret, at det kunde anslås til hartkorn. Det var rimeligst
at vente med dette, til alt det andet var beregnet og anslået til
hartkorn, »hvorefter da kunde gøres en udtog af kommissionerne,
hvor og ved hvad sted sådant fandtes, og siden efter des be
skaffenhed sættes for noget vist, ligesom det befandtes at kunne
være og over des bekostning sin ejermand profitere«1. Da den
ny matrikel for Sjælland og Låland-Falster i foråret 1686 ind
stilledes til kongelig approbation, udtaltes det i forestillingen,
at »møllernes takst beror endnu på en vis allernådigste anordnede
kommission, som kan fornemme om forråd af vand, og at flere
møller ej ligger hverandre for nær, og mængde af møllegæster
og med magelighed at holde vedlige«. I overensstemmelse her
med bestemte resolutionen, at møllerne — bortset fra deres ager
og eng, som var særlig ansat til hartkorn — foreløbig skulde
blive ved deres gamle takst, »indtil den kommission, som vi udi
hvert amt derover allernådigst ville ordinere, bliver fuldendt«2.
I matriklen for Fyn og Langeland, der først approberedes 8. maj
1688 — samtidig med den jydske —, er heller ikke opført hart
korn af møllernes maling. Det hedder i den pågældende fore
stilling, at dette bliver sat ved en særlig kongelig kommission3.
Om besigtigelsen af vandmøllerne udgik der befaling til amtmændene i året 1687, nemlig den 22. august til amtmændene i
Sjælland og Låland og den 6. decbr. til amtmændene på Fyn4.
I hvert herred skulde herredsfogden og to af de troværdigste
bønder i hvert sogn lade udforske om enhver vandmølles til1 Orig. kgl. resol. 7. maj 1684. Forestillingen synes vel nok at angå
hele landet, men den blev dog ikke af betydning for Jyllands vedkommende.
2 Orig. kgl. resol. 9. marts 1686.
3 Orig. kgl. resol. 8. maj 1688.
4 Rtk. eksped. prtk. nr. 6 (30. aug. 1685—24. apr. 1688) s. 380 f. Ordren
er dateret 22. aug. 1687, men derefter står bemærket, at befalingen til
amtmændene på Fyn er dateret 6. decbr. 1687.
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stand i følgende poster: Om den havde nok af vand både vinter
og sommer, om det kom fra kilder, åer eller søer, om det mod
stor regn ikke kunde holdes, om møllen faldt let eller besværlig
at dæmmes og dæmningen at holde vedlige, om den altid måtte
gå eller var en græsmølle, om der var nok af møllegæster, og
hvilke der fornemmelig søgte did, om den havde særlige kommoditeter med fiskeri, om den gik med over- eller nedfaldsvand,
hvor mange kværne den havde eller kunde have, m. m., »som
kan agtes at gøre forskel på den ene mølles godhed imod den
anden«. Denne besigtigelse skulde foregå både, hvor der nu
fandtes møller, og hvor der før havde været sådanne. Besig
tigelserne skulde derpå kritisk gennemgås af amtmanden sam
men med amtsskriveren, hvorefter de skulde indleveres i rente
kammeret. Når de alle var indkomne, skulde de på en vis tid
foretages af samtlige amtmænd, for at der ved taksationen af
møllerne til hartkorn kunde træffes en ret ligning og proportion
efter kommoditeter og inkommoditeter.
Denne befaling gjaldt som anført kun besigtigelsen af vand
møllerne, og der nævnes i den intet om vejrmøllerne. Til
skyndelsen til også at lade foretage en besigtigelse af disse synes
at være kommen fra kongen under en rejse gennem Falster,
hvor der fandtes fuldt op af vejrmøller1. I en relation til rente
mesteren af 20. novbr. 1687 fra amtsskriveren og fra ridefogden
i Nykøbing amt om de her befindende vejrmøllers tilstand an
føres rentemesterens ordre herom, dateret Nykøbing slot 22.
oktbr. s. å.2. I denne ordre hedder det, at kongen på sin rejse
gennem Falster til Nykøbing har befalet, at man skal erkyndige
sig om de der på landet værende vejrmøller på følgende måde:
Møllens navn, hvor den er beliggende, og hvem grunden, hvorpå
den står, tilhører, den nuværende ejermands navn, hvor længe
han har haft den i brug, hvem der har hjemlet ham den, og
1 Se min artikel: Var møllerne på Falster selvejere? (Lolland-Falsters
hist. samf. årbog for 1919. S. 92—100).
2 Relationen findes i læg III. 3 i pk. Diverse breve, dokumenter og
akter vand-, vejr- og hestemoller vedk. [1680—1848] III—IV. Rentekam
merarkivet A. a. VI. 4.
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hvilke adkomstbreve han har på den. Endvidere hvor megen
skyld der årlig gives af møllen, og hvor mange sogne enhver
mølle kan betjene med maling. — Med hensyn til et af disse
punkter, det sidste, erklærer relationen dog, at der ingen sikker
oplysning kunde skaffes, thi det var kun få bønder, der til
stadighed søgte samme mølle. De søgte snart den ene, snart
den anden, hvor de bedst kunde få malet. De fleste møller var
også i så slet tilstand, at de af en og anden mangel undertiden
blev aflægs og ikke kunde male, førend de ved lejlighed igen
blev reparerede. Bonden nødtes derfor til at søge andre møller,
selv om han måtte køre længere vej med sit korn, før han kunde
få malet.
Denne beskrivelse af vejrmøllerne i Nykøbing amt kom
imidlertid ikke til at danne grundlag for nogen taksation. Men
den 17. marts 1688 udgik der en almindelig befaling til alle
amtmænd på Sjælland, Fyn og Låland-Falster om at besigtige
vejrmøllerne og tillige taksere dem til hartkorn at skatte efter1.
Som begrundelse herfor anfører befalingen, at vejrmøllerne gav
ikke mindre indkomst end vandmøllerne, »endog de er ikke den
vidtløftige dæmning undergiven, som ved en og anden vand
mølle falder«. De vejrmøller skulde besigtiges, som malede mere
end ejermændenes eget korn. Besigtigelsen skulde foretages så
vidt muligt på samme måde som for vandmøllernes vedkom
mende efter ordren for disse 22. aug. 1687, og forretningerne
herover burde indleveres i rentekammeret inden 1. maj.
Medens befalingen om vandmøllerne kun krævede en besig
tigelse foretagen — disse besigtigelser indkom formentlig i løbet
af årene 1687 og 1688 —, påbød befalingen om vejrmøllerne
som sagt både en besigtigelse og en hartkornsansættelse af disse.
Om en sådan derefter har fundet sted overalt, kan imidlertid
ikke afgøres, idet kun de forretninger, der angår Låland-Falster,
ses at være bevarede. Det skal dog nævnes, at i en skrivelse af
19. marts 1690, ved hvilken amtmanden over Københavns amt
indsender taksationen over de derværende vandmøller, refererer
1 Rtk. eksped. prtk. nr. 7 (16. sept. 1687—23. april 1689) s. 34 f.
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han sig — også med hensyn til vejrmøllerne — til en forretning,
som i maj 1688 skal være bleven indleveret i rentekammeret1.
Taksten for vejrmøllerne approberedes først samtidig med vand
møllernes. Deres taksation foretoges formentlig også først endelig
på samme tid som vandmøllernes, der skete i henhold til kongelig
ordre af 23. april 1689 (se nedenfor). Det blev kun for Fyn og
for Låland-Falster, at vejrmøllehartkorn blev gældende. For
Sjælland forblev det ved det gamle forhold, at vejrmølleskyld
ikke opførtes, enten der nu har fundet nogen hartkornsansættelse
sted ifølge ovennævnte ordre eller ikke. Grunden til denne for
skel ses ikke. Den kan muligvis søges i vejrmøllernes større be
tydning på Fyn og Låland-Falster. Navnlig det sidste sted var
de, som ovenfor fremhævet, dominerende.
Hvorledes blev der nu i enkeltheder gået frem ved hart
kornsansættelsen af møllerne, vejrmøllerne som vand
møllerne?
For Låland-Falsters vedkommende er som sagt de for
retninger over vejrmøllerne bevarede, som indleveredes efter
ordren 17. marts 1688. For Ålholm og Maribo amter indsendte
amtmanden J. E. v. Reichou den 22. maj s. å. beskrivelse over
de enkelte møller. Beskrivelsen var bygget på de besigtigelser,
som forud var foretagne af herredsfogderne og dertil af sognene
udvalgte mænd — to mænd af hvert sogn, hvor der befandtes
vejrmøller. I beskrivelsen anføres møllens ejer og bruger, byg
ningens og møllestenenes tilstand, hvor møllen har sin søgning
fra, m. m. Desuden opføres møllens landgilde i tønder mel, og
halvdelen af landgilden angives efter gammel skik som hart
kornet. Om nogen anden taksation er der ikke tale2. For Halsted
klosters amt og for Nykøbing amt indsendtes besigtigelserne
over møllerne af stiftamtmanden Marcus Gjøe, der udfor de
1 Denne amtmandens skrivelse findes under nr. 1 i »møllebogen«
(nr. 1866 i matrikulsarkivet).
2 Beskrivelsen tillige med de forud foretagne besigtigelser findes i
læg III. 3 i den ovenfor nævnte pk. Diverse breve, dokumenter og akter
vand-, vejr- og hestemoller vedk. [1680—1848].
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enkelte møller har skrevet, hvor højt han mente, enhver kunde
sættes i hartkorn1.
I forretningen over Nykøbing amt ses det, at Marcus Gjøe
hos rentekammeret har anmodet om forskellige oplysninger i
anledning af taksationen. Der anføres nemlig her en rente
kammerskrivelse til ham af 31. marts 16882. I denne skrivelse
hedder det, at de vejrmøller, som var under hovedgårdstakst,
alligevel skulde takseres, både fordi gårdene kunde blive ufri,
og fordi »proprietærerne« mulig kunde begære, at de måtte anses
for bøndergårde. Med de vejrmøller, der tilhørte kongens egne
bønder, burde der bedst forholdes således, »at hvor vejrmøller
må betjene malingen, de da sættes hver for vis hartkorn, lidet
eller meget efter des importantz, og. om nogen skulde afgå, gik
deres hartkorn på de stående, som da bekommer deres næring.
Og om end bonden havde beneficium ved vejrmøller tilforn,
som han kunde have, så er det ikkun en i sær, og det er avlingen,
han skal have sin gårds skatter af«.
Efter modtagelsen af denne skrivelse befalede Marcus Gjøe
3. april ridefogden at syne vejrmøllerne sammen med herreds
fogden i hvert herred samt 8 mænd. Han bemærkede, at da
der ingen takst præcis var sat, eller fremgangsmåde ved hartkornsansættelsen angiven, fandt han, at den gamle matrikel
burde følges, og i øvrigt skulde man rette sig efter de af rege
ringen givne ordrer. Ridefogden affordrede derefter amtstuen
den gamle matrikel, men da han aldeles ikke kunde nå til nogen
oplysning eller underretning af denne, henstillede han i sin rela
tion til stiftamtmanden, at denne selv reducerede møllerne til
hartkorn. Han skrev desuden: »Vores uforgribelige og ydmygste
betænkende« er den, at møllerne er mange, og at der derfor var
mange familier at »holde vedlige«; de fleste både af møllerne og
af ejerne var fattige og arme folk, og skulde de komme til at
skatte noget højt, var det at befrygte, at den største del, som
1 Besigtigelsen for Nykøbing amt findes i den lige nævnte pk. i læg III. 3,
den for Halsted klosters amt er indhæftet som litr. D i »Nye takster over
mollerne udi Fyns stift . . .« i samme pk. læg III. 2.
2 Denne er indført i Fyns kontors kopibog (1688—89) litr. C fol. 41 b f.
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stod næsten på faldende fode, ganske gik under. Den menige
mand vilde da få stor besværing med at få sit fattige brødkorn
malet, da de fleste møller kun var forsynede med ganske slet
redskab og ikke således indrettede, at de kunde male med alle
slags vind. — Denne henstilling om ikke at ansætte vejrmøllerne
for højt til hartkorn fulgte stiftamtmanden, idet han beregnede
en ottendedel af landgilden som hartkornet. Denne takst er som
nævnt tilføjet udfor hver mølle i forretningerne over Nykøbing
og Halsted klosters amter. I den sidste, dateret 23. maj 1688,
skriver stiftamtmanden til slut, at den foretagne ansættelse var,
hvad han efter kongens ordre havde kunnet eragte, at møllerne
kunde beregnes i hartkornsskat: en tønde mel til enhver skæppe
hartkorn, »hvilket endda efter apparentz og en med anden om
stændigheder snarere er at fejle end at kunne erholde, men
underkastes alting til Hans Majestæts approbation eller korrek
tion . . .«.
Kongens »approbation eller korrektion« af vejrmøllehartkornet lod dog vente på sig. Den 23. april udgik der som tid
ligere sagt en kongelig befaling til amtmændene »anlangende
møllerne at anslå udi hartkorn og vis takst«1. Denne befaling
synes kun at omhandle vandmøllerne. Det udtales i den, at
møllerne og deres maleværk vel ifølge ordren af 22. august 1687
er bievne besigtigede, men de er endnu ikke anslåede til hart
korn. Det befales derfor hver provinses amtmænd at træde
sammen og efterse de til rentekammeret indkomne besigtigelser,
som nu bliver dem oversendte. De skal derefter konferere om,
»hvorledes møllerne kan sættes til sådan stående takst udi hart
korn med lighed over alt i det ene amt imod det andet, så at
hverken vi udi vores interesse skulde for meget afgå, og møllerne
kunde vedblive«. Forretningen herover skulde så indsendes til
rentekammeret til kongelig ratification, så at skatterne kunde
blive opkrævede derefter.
Den forretning, som indkom for Låland-Falsters vedkom1 Rtk. eksped. prtk. nr. 7 (16. septbr. 1687—23. april 1689), s. 469 f.
Befalingen angives at være sendt til alle amtmænd i landet, men kan kun
angå Sjælland, Låland-Falster og Fyn.
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mende, er dateret 12. septbr. 1689 og underskreven af stiftamt
manden og af amtmand J. E. v. Reichou1. De skriver, at efter
den kongelige befaling har de efterset de tilsendte besigtigelser
og konfereret om, hvordan møllerne kunde ansættes til hart
korn. Dette er så sket på retteste og bedste måde, de kunde
eragte. Forretningen omfatter både vand- og vejrmøllerne og
henviser til de over disse foretagne besigtigelser. For vejrmøllerne
1 Nykøbing amt og Halsted klosters amt er taksten den, som
opførtes i de indsendte forretninger fra 1688, og den samme
beregningsmåde, som her brugtes, er fulgt ved taksten for vejr
møllerne i Ålholm og Maribo amter. Hvorledes der er gået frem
ved vandmøllernes taksation, kan ikke ses. Taksten for disse er
gennemgående meget lavere end den i matriklen af 1664, ofte
omkring halvdelen af denne. Også møllerne under hovedgårds
takst er ansatte. De øde møller er ikke beregnede. For Ålholm
og Maribo amter udgør vandmøllernes hartkorn 23 td. 1 skp.
— eller 27 td. 1 skp., når Røde mølle (Østofte sogn, Fuglse
herred), som er bevilliget at høre under hovedgårdstakst, med
regnes —, vejrmøllernes 41 td. 3 skp. I Halsted klosters amt
findes ingen vandmøller. Vejrmøllernes hartkorn her er 24 td.
2 skp. For Nykøbing amt er vandmøllernes hartkorn 15 td.,
vejrmøllernes 28 td. 4 skp.2. For hele Låland-Falster er vand
møllernes hartkorn i alt 38 td. 1 skp. — med Røde mølle 42 td.
1 skp. —, vejrmøllernes 94 td. 1 skp., altså over dobbelt så
stort som vandmøllernes.
For at taksere møllerne i Fyns stift samledes de derværende
amtmænd den 24. og 25. maj 1689 på Odense slot, hvor de
1 Forklaring over vand- og vejrmøllerne udi Låland og Falster som
litr. C i hæftet »Nye takster over møllerne udi Fyns stift« i den tidligere
nævnte pk.
2 Nykøbing amts mølleskyldshartkorn angives, formentlig ved en fejl
regning, til 52 td. 4 skp. i en ordre af 15. juli 1690 til amtsskriveren (Fyns
stifts kontors ordre- og missivebog litr. D fol. 164). Denne sum findes også,
naturligt nok, på den af renteskriveren forfattede og samtidig daterede
takst på møllerne, der ligger som bilag nr. 2 til Nykøbing amts kontributionsregnskab for 1690. Summen 52 td. 4 skp. er dog her senere rettet
til det rigtige: 43 td. 4 skp.
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efterså og eksaminerede de af herredsfogderne det forrige år
indgivne beskrivelser over møllerne. Ved indsendelsen til rente
kammeret af deres taksation, der omfatter både vand- og vejrmøllehartkorn — også møllernes jordskyld er opført —, bemær
kede de følgende om ligningen: De havde efter den befundne
beskaffenhed lignet den ene mølle imod den anden i henhold
til enhvers »kommoditet« med vand, åers, søers, bækkes eller
dammes beskaffenhed, og med søgning af købstad eller landbomænd1. De fremhævede, at de allerfleste af møllerne var i en
ganske slet tilstand og mangelfulde, somme i en, somme i en
anden måde. De havde tilforn været ansatte langt over deres
evne og måtte let blive øde, hvis de skulde vedblive at skatte
således. Hertil havde deres nuværende taksation taget hensyn.
I sammenligning med den gamle viser denne da også en be
tydelig nedgang. De møller, der hørte under hovedgårdstakst,
havde de ikke ansat til hartkorn, men de modtog senere en
befaling om at gøre dette og indsendte 22. august en taksation
også over disse2. De skrev om dem, at de fleste kun var af ringe
næring, væsentlig opsatte til maling af, hvad der kunde forbruges
til gårdens fornødenhed. Øde møller var lige så lidt beregnede
som på Låland-Falster. — Mølleskyldshartkornet for Fyn var
lidt over 700 td., og som liggende under hovedgårdenes takst
anføres godt 80 td.3.
1 Se hæftet Nye takster over møllerne udi Fyns stift i den tidligere
nævnte pk. Taksationen er indkommen den 20. juli 1689.
2 Den findes som litr. B i Nye takster over møllerne udi Fyns stift.
3 De her angivne summer stammer fra en sammenlægning af de sum
mer, der for de enkelte amter opgives i en ordre af 15. juli 1690 til amts
skriverne (Fyns stifts kontors ordre- og missivebog litr. D fol. 163 b f.).
For et enkelt amts vedkommende, Nyborg amt, har jeg sammentalt det
for de enkelte moller i den indsendte taksation angivne hartkorn, og sum
men blev da 255 td., medens den i den til amtsskriveren udsendte takst
er 258 td. 4 skp. Årsagen hertil ligger i, at Pederskov mølle på Tåsing i
den indsendte taksation står for 4 skp. (gi. mølleskyld 1 td. 7 skp.), hvad
der — ganske sikkert ved en fejlskrivning — i renteskriverens specifikation
er bleven til 4 td. Såfremt denne fejltagelse forst kommer for dagen i nær
værende afhandling, turde læseren maske fole en vis medlidenhed med
den Pederskov moller.
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De taksationer, der indsendtes for Sjællands vedkommende,
angår som før nævnt kun vandmøller, ikke vejrmøller. Ordren
af 23. april er opfattet som kun gældende taksationen af vand
møllerne.
For møllerne i Københavns amt foretoges ansættelsen af
den derværende amtmand, A. L. Knuth, alene. Han skrev her
om, at han vel gerne havde konfereret med de andre amtmænd
i provinsen, men at hans opvartning hos kongen havde for
hindret ham heri1. Efter modtagelsen af befalingen 23. april
havde han sendt birkefogderne i amtet en ordre, hvori det hed,
at da han ikke kunde vide, om møllerne endnu var i den stand,
som besigtigelserne fra år 1687 ommeldte, havde de straks og
uden forhal »tillige med tvende mænd af de ældste, som er vittige
og bedst efterretning give kan, i hvert sogn, hvor møller i eders
distrikt liggende er, at erfare og nøje inkvirere, hvor mange
tønder af mel, malt eller gryn, enhver mølle nat og dag male
kan, og derforuden det allernærmeste efterretning om, når og
ungefær hvor længe de kan have fuld vand, lige så sankevand,
og fra og til hvad tider på året det plejer at slippe, samt om
møllerne har nød af vinter og bagflod, lidt eller meget, med mere,
hvad I eller mændene kan eragte tjenlig at specificere . . .«. På
grundlag af disse ny indkomne relationer, i hvilke den årlige
indkomst for hver mølle var angivet, »det ene år at komme det
andet til hjælp«, foretog han da hartkornsansættelsen2. Han gik
ved denne ud fra, at halvparten af hver mølles fortjeneste kunde
agtes til møllerens, hans hustrus, børns og tyendes underhold
ning, »hvilket dog vil kymmerligen tilstrække«, og den anden
halvpart til skatter, landgilde samt møllens vedligeholdelse.
Fjerdedelen af hele fortjenesten mente han kunde regnes for
stående landgilde, dersom møllerne var ved magt, i stand til
at male og ikke led mangel på møllegæster. Manufakturmøllerne
1 Se møllebogen under nr. 1 i matrikulsarkivet. Taksationen er dateret
19. marts 1690.
2 Disse relationer sammen med besigtigelserne fra 1687 indsendtes af
amtmanden tillige med taksationen og findes indhæftede efter denne i
møllebogen.
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var ansatte efter, hvad de formentes at kunne svare, om de
blev indrettede til kornmøller. Om manufakturmøllerne langs
Mølleåen bemærkedes det dog, at hvis for mange af disse blev
indrettede til kornmøller, vilde de komme til at lide mærkelig
mangel på møllegæster. Jordskylden for møllerne opførtes ikke,
og øde møllesteder var ikke beregnede.
De øvrige amtmænd på Sjælland, dog med undtagelse af
amtmanden over Sorø og Ringsted amter, Fr. Gabel, aflattede
deres specifikationer over vandmøllerne og deres maleværks hartkornstaksering efter forudgående fælles konference, sådan som
den kongelige ordre påbød. Disse specifikationer, som regel en
for hvert amt, indsendtes i begyndelsen af året 1690 til rente
kammeret, og hver er underskrevet af flere amtmænd, blandt
dem altid stiftamtmanden Otto Krabbe1. De havde, som de
skrev, nogle gange været forsamlede i Ringsted i anledning af
hartkornsansættelsen. Ved denne havde de ikke blot taget hen
syn til møllernes bonitet og beskaffenhed, både hvad maleværket, vandet og dæmningerne angik, men de havde også gjort
overslag over, hvor lang tid hver mølle kunde male, og herefter
udregnet, hvor meget toldmel mølleren kunde fortjene. Fra for
tjenesten havde de fradraget de nødvendigste årlige udgifter til
møllens og dæmningernes reparation samt de påboendes nød
tørftige udgifter. Det øvrige var bleven beregnet til hartkorn.
Denne forklaring er dog ikke fuldkommen nøjagtig, hvad der
kan ses af en af stiftamtmanden senere indsendt udførligere
»underretning om, hvis som fornemmelig er passeret, proponeret
og protokolleret ved vandmøllernes maleværks taksering til hart
korn udi Ringsted ved stiftamtmanden, en del af amtmændene,
amtsforvaltere og amtsskrivere«2. Det hedder i denne underret1 De findes i møllebogen, og der står noteret på dem, at de er indleverede
i rentekammeret den 27. febr. 1690.
2 Findes i mollebogen og er indsendt af stiftamtmanden 6. april 1691
efter gentagne opfordringer fra rentekammeret, der ønskede et lignende
materiale indsendt, som amtmand Knuth havde sendt for Københavns
amts vedkommende. Rentekammerskrivelser 9. aug., 6. septbr. og 16.
decbr. 1690 samt 14. marts 1691. Sjællands stifts ktr. Ordre- og missive
bog litr. A fol. 233 b f., 254 f. og 327 b f. samt litr. B s. 124 f.
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ning, at en del først var af de tanker, at møllerne burde takseres
efter antallet af møllegæster. Man skulde udregne, hvor meget
sådanne familier (møllegæsternes) kunde konsumere årlig, der
efter beregne møllernes toldmel og så sætte taksten efter dette.
Herimod blev det imidlertid indvendt, at møllegæsterne til hver
mølle ikke altid var lige mange. Den største del af møllerne
kunde eller måtte ikke male uden nogle måneder om året, og
møllegæsterne måtte så på den anden tid enten søge til købstædernes vejrmøller eller søge til andre vidtafliggende vand
møller, hvor de kunde få malet. Blev en mølle på en eller anden
måde øde, måtte gæsterne naturligvis søge andensteds hen med
deres maling, men man kunde dog ikke altid af denne årsag
gøre forandring på møllernes takster. »Så befandtes og, at til
sommerføde har de fleste bønder intet korn at lade male, men
sælger i købstæderne lam, kyllinger, æg og deslige og køber
heller borger der brød igen; så lader og en del landboer male
gryn og malt på håndkværne hos sig selv, hvorfor det ej kunde
holdes for et sikker fundament at taksere heller sætte hartkornet
over visse møllegæster«. I stedet undersøgte man indgående hver
mølles tilstand, hvor meget den kunde male nat og dag — ugen
regnet til 6 søgnedage —, og hvor lang tid den kunde male om
året, samt møllerens årlige fortjeneste i toldmel. Man beregnede
8 toldkar af hver td. brød- og grynkorn, 4 toldkar af hver td.
malt. 18 toldkar regnedes lig 1 skp. åbomål1. Af møllens årlige
indkomst ansatte man da en fjerdedel som hartkornet. Den
øvrige del af indkomsten beregnedes til møllens vedligeholdelse,
udredelse af landgilde og kontributioner, de påboendes under
hold m. m. Man havde ganske vist først forsøgt at opstille et
regnskab over en mølles indtægter og udgifter for herved at
finde, hvad en mølle fik tilovers. Men i det opstillede regn
skab overgik udgifterne langt indtægterne, hvorfor man valgte
den anden fremgangsmåde, den samme, som amtmand Knuth
1 Dette stemmer med, at det i »moller-laugs-artikler« af 15. janr. 1684
(Sjæll. registre nr. 11) i paragraf 5 hedder, at pa landet betales malelønnen in natura, nemlig den attende del af en skp., hvortil toldkarret skal
svare.
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brugte, nemlig at ansætte fjerdedelen af indtægten som hart
korn1.
I den beskrivelse over de enkelte møller, der følger efter den
nu omtalte redegørelse for hartkornsansættelsen, lægger man
særlig mærke til en angivelse af den årlige bekostning ved dæm
ningens og mølleværkets vedligeholdelse. Ved et par møller er
denne bekostning sat så højt som til 30 rdl. Den årlige fortjeneste
er derimod ikke opført. Om en del skvatmøller i Dragsholm
amt, der ikke tidligere havde været takseret til mølleskyld, men
nu hver sattes til 2 skp., hedder det i beskrivelsen, at bønderne
selv havde bekostet dem opsatte, og at de »i sær ej kan med
vandfald heller des beskaffenhed beskrives, såsom de ej kan
male videre derpå end det ringe til deres eget huses fornøden
hed og dog ej det undertiden, mens må lade det meste male på
de andre der om liggende møller, thi vandet til sådanne kommer
af små render, damme, gadekær og deslige . . .«. Øde møller eller
møllesteder var heller ikke her bleven ansatte, hvad der frem
kaldte en længere korrespondance mellem rentekammeret og
stiftamtmanden. På denne skal vi imidlertid ikke her komme
ind, men kun lige anføre, at Krabbe hævdede, at »det, som ej
er til, kan man ej heller taksere«, og at han til slut synes at have
taget det parti at lade rentekammeret skrive uden at svare på
dets skrivelser. Så opgav kammeret formentlig forsøgene på at
afnøde Krabbe taksationer over det, som ej var til2. — De ind
sendte specifikationer havde om de øde møller bemærket, at de
mulig aldrig blev genopbyggede, hvorfor de ikke havde kunnet
takseres. Skulde det ske, at der igen blev sat møller på sådanne
steder, kunde amtmanden angive det og derefter taksere dem.
I beskrivelsen var øde møllesteder bleven opførte. En del havde,
hed det her, været øde i mands minde, en del var bleven øde
lagte i fjendetiden (svenskekrigene), og andre var siden bleven
1 Det opstillede regnskab gengives nedenfor som tillæg.
2 Krabbes anførte bemærkning findes i hans skrivelse af 6. april 1691
i møllebogen. Herefter skrev kammeret endnu til Krabbe den 30. maj,
27. oktbr. og 1. decbr. 1691. Sjæll. stifts kontor. Ordre- og missivebog
1691, litr. B, s. 324 f., 571 f. og 633.
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øde ved ulykkelig hændelse, i de fleste tilfælde af mangel på
vand og anden udygtighed, »så stederne ikke er værd at sætte
møller eller gøre nogen bekostning på«.
Amtmanden over Sorø og Ringsted amter, Fr. Gabel, var
som ovenfor nævnt ikke mellem de amtmænd, der i Ringsted
konfererede om vandmøllernes hartkornsansættelse. I en me
morial til kongen af 15. april 1690 beklagede han sig over, at
de andre amtmænd uden at underrette ham derom skal have
samlet sig for ifølge den kongelige ordre 23. april 1689 at taksere
vandmøllerne og allerede skal have indgivet deres forretninger
herover1. Han følte sig ulykkelig over ikke med lige »promptitude« at have kunnet efterkomme kongens befaling samt over,
at han heller ikke endnu kunde dette. For at opfylde nævnte
befaling, ifølge hvilken kongens interesse intet skulde afgå, og
møllerne skulde kunne blive ved magt med lighed over alt i
det ene amt imod det andet (sådan refererer Gabel befalingen),
anså han det nemlig for nødvendigt, at møllegæsterne fordeltes
proportionelt efter hver mølles maling. Herved vilde man opnå,
at hver mølle for at få så mange gæster som muligt tildelt vilde
opgive dens maling til det højeste. Dette var til gavn for kon
gens interesse, og der vilde skaffes et stadigt og fast fundament
til møllernes lighed og konservation. Så længe hver mølle ikke
havde fået tillagt sine bestemte møllegæster, var »ingen vist
eller fast facit at gøre på nogen mølles maling, eftersom enhver
nu efter sin egen vilje og inklination forlader den ene mølle,
når ham lyster, og går til den anden«. Der vilde hertil behøves
en særlig forordning, hvorved møllegæsterne henlagdes til visse
møller samt tilholdtes at lade male i rette tid, når der var vand,
og hvorved der fastsattes straf for dårlig behandling af mølle
gæsterne m. m. Såfremt kongen ikke billigede dette hans forslag,
der vilde hindre den store afgang i kongens interesse, bad han om
at måtte få tilsendt de andre amtmænds fundament til deres bereg
ning, for at hans kunde blive affattet i overensstemmelse hermed.
1 Gabcis memorial findes sammen med de nedenfor anførte herom
handlende dokumenter, også den kgl. resolution af 7. juni, i mollebogen
under nr. 3.
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Gabels forslag om udstedelse af en særlig forordning om
mølletvang skulde man egentlig synes ganske upåkrævet, når
man tager de allerede eksisterende lovbestemmelser på dette
område i betragtning. Man kan henvise til Christian IV.s for
ordning af 16. febr. 1617 om »møller at søge«, til den store reces
af 27. febr. 1643 (II. 9. 1), ja til selve Danske lov (5-11-3).
Imidlertid skal jeg ikke ved denne lejlighed komme ind på en
drøftelse af det meget interessante spørgsmål om mølletvang,
men her kun fastslå, at Gabel betragter den som ikke eksi
sterende, og at denne betragtning deles både af stiftamtmanden
og af rentekammeret. Rentemesteren afæskede stiftamtmanden
hans betænkning om Gabels forslag, og denne betænkning afgav
Krabbe den 10. maj 1690. Han bemærkede her, at det ikke var
rigtigt, når rentemesteren mente, at man ved møllernes taksering
ikke havde taget hensyn til, hvad møllegæster eller søgning hver
mølle havde. Men møllerne var ganske vist ikke satte herefter,
da man af mange forskellige årsager ikke kunde tvinge mølle
gæsterne til at søge en bestemt mølle: De fleste møller malede
kun 6 å 7 måneder om året, og ofte hændte det, at møller blev
øde, eller at øde møller genopbyggedes, og skulde disse da ingen
møllegæster have? Mølletvang vilde også fremme en slet be
handling af møllegæsterne. Derfor havde man ved taksationen
taget mere hensyn til møllernes maleværk og deres bonitet i sig
selv samt til den tid, de årlig kunde male, »hvilket dog falder
ud på møllegæster«. Til slut udtrykte stiftamtmanden ønsket
om, at taksten for møllerne der i stiftet måtte udkomme, da
den allerede var udkommet for de andre stifter.
Til denne betænkning henviste rentekammeret i en derpå
følgende forestilling af 20. maj til kongen. Det udtalte, at selv
om Gabels tanker om, hvordan møllernes takst måtte mindst
afgå, var »helt gode«, fandt det dog ikke, at mølletvangen her
i landet kunde have fremgang. Taksten for Ringsted amt kunde,
mente kammeret, bedst indrettes efter den ved de andre amter
opsatte måde, hvorfor fundamentet hertil burde tilstilles Gabel,
»på det og møllerne her i landet lige ved de udi de andre pro
vinser kunde begynde at skatte efter den nye takst«. I overens-
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stemmelse hermed resolverede kongen den 7. juni, at der med
møllernes taksering og beregning skulde fortfares i Ringsted amt
på lige fundament som i de andre amter, »på det at skatterne
derefter af møllerne herudi vort land Sjælland fra næstkommendes 1. juli kan blive krævet«. Denne resolution meddeltes
Krabbe den 21. juni, og taksationen over møllerne i Sorø og
Ringsted amter blev derefter foretagen og indsendt. Den er
underskreven af Krabbe og Gabel og dateret 7. juli. Hermed
var endelig alle de sjællandske taksationer indkomne. For Born
holm fandt der, skal det her bemærkes, ingen ansættelse til
mølleskyld sted.
Rentekammeret har formentlig anset det for ufornødent at
erhverve anden kongelig approbation på de nye mølletakster for
Sjælland end den i resolutionen af 7. juni indeholdte. Nogen
anden resolution om mølletaksterne ses i hvert fald ikke at være
givet. Den 19. juli udgik der til amtsskriverne i Sjælland ordre
om, at skatterne fra den 1. juli 1690 skulde kræves efter den
nye takst, der samtidig blev dem tilstillet1. Mølleskyldshartkornet
efter denne var for Sjælland omkring 1315 td., medens det gamle
mølleskyldshartkorn havde været på over 2200 td., altså en
ganske klækkelig afgang i kongens »interesse«. Kun for et par
amters vedkommende var den nye mølleskyld højere end den
gamle: For Dragsholm amt, hvor en række tidligere ikke an
satte skvatmøller som ovenfor set nu var bleven takserede, så
hartkornet nu var 32 td. 4 skp. imod tidligere 16 td. 1 skp.,
og for Københavns amt (herunder Hørsholm amt), hvor en del
manufakturmøller ikke før havde været ansatte, men nu blev
det. Hartkornet var her 231 td. 5 skp. 3 fj. 14/7 alb. imod tid
ligere 179 td. 5 skp. — Den i de nye takster angivne sum på
mølleskyldshartkornet forblev naturligvis ikke ganske ufor
anderlig, som årene gik. Allerede i det næste og de derpå føl
gende år efter 1690 opstod der variation i det. En mølle var
undladt at takseres, en var brændt, men blev genopbygget, en
1 Sjæll. stifts kontors ordre- og missivebog litr. A (5. marts 1689—
31. decbr. 1690) fol. 225 b IL Specifikationen på det gamle og det ny molleskyld er indfort fol. 346 IT.
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anden blev ommatrikuleret, atter en anden lagt ind under
hovedgårdstakst. Men større svingninger i summen fremkaldte
sådant dog ikke.
Fire dage før ordren til amtsskriverne i Sjællands stift var
der udgået ordre til amtsskriverne på Fyn og Låland-Falster
om, at skatterne af møllerne her ligeledes fra 1. juli skulde
kræves efter den nye takst1. Som begrundelse herfor henvistes
til den omtalte kongelige resolution af 7. juni om de sjællandske
møllers taksation.
Størrelsen af mølleskyldshartkornet hele landet over var
efter en af regnskaberne godt et hundrede år senere foretagen
ekstrakt 5094 td. 7 skp. 2 fj. P/2 alb. Lidt mindre var dog,
efter hvad Mandix i sin bog: Om det danske kammervæsen
(1820. S. 48 og 86 f.) oplyser, det hartkorn, hvoraf der svaredes
skatter. Det uprivilegerede var 3847 td. 6 skp., det privilegerede
1042 td. 5 skp.

Den nu i det foregående givne fremstilling af møllernes an
sættelse til hartkorn i Christian V.s matrikel skal jeg slutte med
omtrent de samme bemærkninger, hvormed jeg i sin tid endte
min skildring af den jydske landmålingsmatrikel: Ved ansæt
telsen har skønnet i ret stor grad været rådende, og nutiden
vilde formentlig kræve nøjagtigere metoder. Men arbejdet må
for sin tid betegnes som meget betydeligt, og fremhæves må
den bestræbelse efter lighed og retfærdighed, der overalt gør
sig gældende: Den ene mølles lighed mod den anden, lighed i
det ene amt mod det andet! Man kan endvidere som historiker
glæde sig over det rige stof, som specifikationerne og beskri
velserne over møllerne har bevaret for topograferne. Klart tegner
sig gennem dette stof møllernes, navnlig vandmøllernes, store
betydning i det danske samfund og i det danske landskab. Men
den plads, som de her gennem århundreder har indtaget, trænger
nutidens rivende tekniske udvikling dem bort fra, og i stedet
erhverver de sig — som alt dødt og døende — en plads i
museerne.
1 Fyns stifts kontors ordre- og missivebog 1690 litr. D fol. 163 b f.
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Det ovenfor s. 51 f. omtalte regnskab over en mølles årlige ind
tægter og udgifter ser således ud:
»N.N. mølles maleværk står for 8 td. hartkorn, kan årlig male
den ene tid at bøde på den anden brød- og grynkorn 500 td.
Deraf har mølleren 8 toldkar af hver td. er ... . 4000 toldkar.
Derforuden maler han årlig malt.......................... 152 td.
Deraf har mølleren 4 toldkar af hver td. er ... . 608 toldkar.
Gør så i alt, som males af alle slags det hele år 652 td.
Deraf har mølleren................................................... 4608 toldkar.
Og regnes 18 toldkar til 1 skp. er så..................
32 td.
Anslagen å 8 mk. hver td. af alt, så det ene slags bøder på
det andet, gør i penge et års indtægt af maleværket 42 rdl. 4 mk.
Derimod årlig visse udgift.
4 kvartal, å td. 24 sk. er....................................... 8 rdl.
Sognerytterpenge er årlig......................................... 2 rdl.
Kop- og ildstedskat, mølleren og hustru
2 rdl.
Et barn eller tjenestepige .... 2 mk.)
En karl eller dreng.................. 3 mk.>
er 1 rdl. 3 mk.
Et ildsted................................. 4 mk.J
Konsumtion- og familieskat,
Mølleren 'og hustru 4 mk.
En karl og pige .... 3 mk. begge terminer . 2 rdl. 5 mk.
Af stalden udi begge
termin, vist.......... 3 mk.
Oxe- og flæskeskat å td. 12 sk. er........................ 1 rdl.
Skattekornet
å td. rug
fdk. er 7. skp.
å skp. 1 mk. er............ 7 mk.
byg 3 fdk. *er 6 skp. å skp.
/ mk. gøri penge 2 rdl. 2 mk.
12 sk. er....................... 4
4 1/2
havre 21/2 fdk. er 5 skp. å
skp. 8 sk. er.................. 2V2 mk.
Sum: contributio: alt til penge er anslagen er årlig 19 rdl. 4 mk.
Årlig landgi. af møllen kan regnes 12 td. mel å td.
8 mk. er................................................................. 16 rdl.
Møllens årlig vedligeholdelse med tømmer, stål,
jern, stene, dæmningen og arbejdsløn, det ene
år at bøde på det andet i det mindste............ 8 rdl.
En dreng og piges årlig løn................................... 10 rdl.
Brødkorn til mølleren, konen, tvende børn heller
tjenestefolk er 4 personer hver månedlig 2 skp.
rug, ny mål, er årl. rug 12 td. å td. 8 mk. er 16 rdl.
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Byg heller malt til øl årlig 12 td. å td. 1 rdl. er 12 rdl.
Sum: på årl. visse udgifter er............................... 80 rdl. 4 mk.
Udi forbemelte udgift regnes intet videre til
gryn heller andet nødvendig sul, ej heller salt, fisk
og deslige, item foder til 2 bæster, 2 køer, x/2 snes
får, ejheller klæder, sko, ildebrand med videre til
nødtørftighed, som mølleren ej selv har, men må
købe det. Derforuden har han andre visse årl. ud
gifter som offer de 3 højtidsdage til præst og degn
for hannem og hans hustru, så og ved børnedåb og
brudefolk, som ikke er beregnet. Dog beløber ud
giften højere end indtægten penge........................ 38 rdl.«

Anmeldelser.
Hans Jensen: De danske Stænderforsamlingers Historie
1830—1848. Første Del. København 1931.
Af den danske Rigsdag var det besluttet i Anledning af, at der
i Aarene 1931 og 1934 er forløbet hundred Aar efter Frederik VFs
Udstedelse af de to Anordninger om Stænderforsamlingers Ind
førelse, at offentliggøre et Værk om Stænderne og deres Virksom
hed. Heraf er nu det første Bind udkommet. Udarbejdelsen har
fundet Sted indenfor Rammerne af »Institutet for Historie og
Samfundsøkonomi« under Tilsyn af et Udvalg, der har bestaaet
af Udenrigsminister P. Munch, fhv. Statsminister N. Neergaard
og Professor Aage Friis. To Medarbejdere ved Institutet cand. mag.
A. Afzelius og cand. mag. Harald Jørgensen har deltaget i Arbej
det, navnlig har den sidste indsamlet meget Stof og undersøgt
tyske Arkiver. Fortalen nævner ogsaa Hjælp, modtaget fra flere
andre Sider. Saaledes har mange været virksomme ved Bogens
Tilblivelse, men Forfatterskabet har udelukkende været betroet
en enkelt, Magister Hans Jensen, hvis Navn staar øverst paa Titel
bladet, ligesom det er ham, der underskriver Fortalen. Det maa
da ogsaa erkendes, at Bogen har Præg af Enhed; det er fra først
til sidst denne Forfatters Opfattelse og Dom, hans Stil og Sprog,
som gør sig gældende.
Det foreliggende store Bind (600 Sider) omhandler Tilstandene
i Danmark ved Aarhundredets Begyndelse, de ydre og indre For
hold, der gav Anledning til, at det vigtige Skridt blev taget, der
maatte bebude det forestaaende Ophør af Kongens enevældige
Magt. Forf. skildrer Kancelliernes forberedende Arbejder, oplyser
om, hvor Forbillederne for Stænderordningen maa søges, Raadførslen med de erfarne Mænd i Hertugdømmerne, de oplyste
Mænd i Kongeriget, belyser Karakteren af de to Anordninger og
skildrer endelig de første Stænderforsamlinger i 1835—36.
Et følgende Bind vil behandle Tiden indtil 1848. Overalt vil
Fremstillingen være denne, at alle Stænderforsamlinger i det
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samlede Rige omhandles, dog de holstenske Møder kun i det
Omfang, som Hensynet til de andre Forsamlinger kræver.
Man vil hurtigt blive klar over, at her foreligger et righoldigt
Værk, der bygger paa Kilder af den mangfoldigste Art, det stræber
efter at tage det videste Syn og at inddrage alle Forhold fra Ind
land eller Udland, der kunde belyse Emnet. Overalt er der henvist
til Kilderne, saaledes at Bogen giver et godt Hjælpemiddel for
dem, der vil gaa videre i Studiet af Enkeltheder.
Naturligvis maa det være et Hovedpunkt i Bogens Fremstilling
at paavise, hvad der gav Stødet til at Frederik VI, efter at han
allerede i 1815 havde forpligtiget sig til at indføre Stænder i Hol
sten, besluttede sig til omsider i 1831 at give alle Rigets Dele
raadgivende Forsamlinger. Ingen tvivler om, at Uwe Lornsens
Skrift om »Forfatningsværket i Slesvig-Holsten«, der udkom i
November 1830 og som atter havde Juli-Revolutionen til Bag
grund, førte Kongen til den 11. og 13. Januar derefter at udstede
Ordrerne til det Slesvig-Holstenske og til det Danske Kancelli
om at forberede Planer om Oprettelsen af saadanne Stænder
møder. Men Forf. har i et Kapitel, med Overskrift »Den store
Forskrækkelse« (S. 98) villet bevise, at Kongen ved modtagne
Meddelelser fra sine Slægtninge i Hertugdømmerne var bleven
bragt i en saadan Tilstand af Forvirring og Panik, at han helt
svigtede det Standpunkt i denne Sag, som han hidtil havde holdt
fast ved.
Alle de Aktstykker, hvorpaa Forf. støtter sin Skildring af
Kongens og hans Raadgiveres Stemning og Holdning i disse be
vægede Dage i November-December, da Budskabet om Lornsens
Skridt indløb til København, havde jeg haft Lejlighed til at
gennemgaa, inden jeg blev bekendt med den foreliggende Bog,
men det var ikke faldet mig ind, at der var indtraadt en saadan
Krise-Tilstand eller var fremkaldt et Omslag i Kongens Hold
ning. Efter at have gennemlæst disse Papirer paany, maa jeg
hævde, at Forf. her dømmer urigtigt. Den »Ophidselse«, som skal
være overgaaet Kongen — dette Udtryk benyttes mange Gange
— har Forf. alene Ansvar for. Otto Moltke, Præsident i det
Slesvig-Holstenske Kancelli, skriver til Kansler ved Overretten
paa Gottorp, Spies, at et Brev fra Landgrev Carl af Hessen, Kon
gens Svigerfader, »hat den König aufgeregt« (S. 106), men »aufregen« betyder ordentligvis kun at sætte Ens Sind i Bevægelse1.
I samme Brev beder Moltke Spies om endelig at virke for, at
Landgreven og ligeledes hans anden Svigersøn Hertug Vilhelm af
1 Se de tydske Wörterbücher af J. Grimm og D. Sanders, samt J. Ka
pers Ordbog.
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Holsten-Beck (Glücksborg) ikke »den König aufregen durch Anrathung voreiliger Maasregeln«, hvad der atter urigtigt oversættes
ved: »ikke ophidse Kongen ved at tilraade forhastede Forholds
regler« (S. 107). En anden Udtalelse i samme Brev bliver gengivet
saaledes, at saafremt Advokat Balemann og Professor Falck, der
har fremsat Planer om en Fællesforfatning for de to Hertugdøm
mer, tænkte paa i Slesvig at virke for Petitioner i denne Retning,
vilde en Optræden af to saa ansete Mænd, selv om den skete nok
saa loyalt, »virke ophidsende paa Slesvigerne« (S. 107); Ordene
ere »wircklich auch die Stimmung erregen, welche der König be
fürchtet«, de vil derved »ihren Ideen einen anderen Schwung
geben«.
Spies skal i det Hele virke for, at der ikke fra Slesvig kommer
Paavirkninger, der kan forstyrre den Plan, som Moltke holder
fast ved, at der gives særlige Forfatningslove for hvert enkelt af
Hertugdømmerne. Kongen er ved de modtagne Breve kommen i
Tvivl om en lykkelig Gennemførelse af denne Tanke, men Moltke
erklærer, at han hellere opgiver sin Stilling som Præsident i Kan
celliet, end gaar ind paa en fælles Forfatning. At Kongens Tanker
skulde gaa i den Retning, siges intetsteds i Brevet, langt snarere
udtaler det Kongens afgjorte Uvillie herimod1.
Tanken om at give en fælles Forfatning for de to Hertugdøm
mer kommer slet ikke frem i Brevet fra Hertugen af Augusten
borg, saa lidt som i Brevet fra hans Broder Prinsen af Nør. Det er
kun Landgrev Carl, der foreslaar det som et Middel til at bringe
Ro tilveje. Men kan man virkelig tro, at Frederik VI ikke forstod
at vurdere paa rette Maade et Raad, der kom fra denne affældige,
nærmest aandssløve Olding2.
I de Breve, der saaledes indløb til Kongen fra Slesvig, raader
der afgjort ikke nogen »ophidsende« Tendens, selv om de skildre
Befolkningens Tilstand og det Røre, der nu er vakt, med mørk
Farve. Naar Hertugen af Augustenborg sætter tre Udraabstegn
efter Beretningen om, hvad Lornsens Fordringer gaar ud paa:
»en Folkeregering som i Frankrig og Belgien«, vil Hertugen ikke
»fremhæve det forfærdelige« (S. 105), snarere vil han derved
betegne, hvor taabelige efter hans Opfattelse de opstillede Krav
1 ». . nie werde ich, nie kann ich nach meiner Ueberzeugung bei dem
Könige damit durchdringen, dass er beiden Herzogthümern eine gemein
schaftliche Verfassung gebe. Dies muss ich als eine wahre Unmöglichkeit
in jeder Rücksicht ansehen, und es wäre den Gesamtstaat zu zerreissen, ich
möchte fast sagen ganz zu vernichten.«
2 Hans Jensen siger om et af Landgreve Carl den 14. December skrevet
Brev til J. P. Höpp: »Den gamle Herre var næppe helt vel forvaret« (S. 118).
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vare. Den paastaaede Krise hos Kongen og hans Omgivelser1 vilde
være saa meget mere besynderlig som der netop i de Dage var
modtaget beroligende Efterretninger baade fra Udlandet og fra
Slesvig, hvor Lornsens Skridt vakte almindelig Misbilligelse2.
Uheldigt er det jo ogsaa, at den paastaaede »Forskrækkelse«
saa lidt passer med Frederik VI’s Naturel, saaledes som Forf.
ellers skildrer det. Han tillægger Kongen Sindighed eller rettere
Stædighed, men i Skildringen af de nævnte Dage betegnes han som
»den letbevægelige Konge« (S. 108), derfor maa da ogsaa Forf.,
da han senere i et Tilbageblik giver en almindeligere Karakteristik
af Kongen, trække hans Holdning i disse Uger fra som en Und
tagelse (S. 574)3.
I øvrigt maa det fremhæves, at Hans Jensen har i det Hele
været meget retfærdig i sin Betragtning af Frederik VI, han har
ofte fundet Lejlighed til at fremdrage gode Sider af hans Styrelse,
og han stiller mange Tanker og Bevæggrunde hos Kongen i det
rette Lys. Men naar han taler om Kongens almindelige Mistillid
til Mennesker (S. 101), gør han ham Uret. Hvis Kongen havde
været en saa udpræget Pessimist, vilde han aldrig have fundet
saa trofaste Hjælpere i sin Gerning, Mænd, der saa trygt stolede
paa ham, som han paa dem4. De Ord af Kongen, hvorpaa Forf.
bygger, lyder kun paa, at Kongen, da man i Begyndelsen af No
vember forsikrer ham om Ro i Slesvig, i et fortroligt Brev til
Politidirektør Kierulff udtaler: »Imidlertid er min Mening, at de
1 Den store Vanskelighed ved Opgavens Løsning laa i den faktisk bestaaende sociale Forbindelse mellem de to Hertugdømmer. Moltke betoner
den skarpt i sit Brev: »die innige Vereinigung beider Herzogthümer liegt
nur zu tief begründet«, den fremhæves i stærke Udtryk paa samme Maade
i Professor Christian Paulsens bekendte Skrift om »Slesvigs Folkeejendommelighed og Statsret« (1832); derfor er det, at Paulsen, som ønsker en særlig
Stænderforsamling for Slesvig, dog kan subsidiært (i en Anmærkning) billige
at der samtidig tillige blev givet en for begge fælles Forfatning, men altsaa
kun for enkelte bestemte Anliggender.
2 Hans Jensen S. 108, 111, 118. Otto Moltke skriver 16. Nov. til Höpp:
Lornsens Schrift findet Misbilligung in den Herzogtümern. Ganz Schleswig
ist ja ruhig.
3 Til Bogens Fremstilling af disse Dages Historie skal endnu bemærkes:
I Citatet S. 106 er et Ord udfaldet: ubetænksomme unge Mennesker.
S. 104 oversættes Landgreve Carls Brev saaledes: »Eden bliver i Kiel be
tragtet som en forældet Form, hvilket ogsaa Lornscn har svaret i Flens
borg.« Saaledes kan der jo ikke tales paa Dansk; »welches auch Lornsen in
Flensburg geantwortet«; som et Ekko; hvad L. ogsaa har istemt i Flensborg.
4 Med god Grund fremdrager Axel Linvald, i sin Fremstilling af »Kron
prins Frederik og hans Regering, 1797—1807«, det retlinede i Frederik VI’s
Personlighed, det aabne og ærlige i hans Optræden, det sanddru og usvige
lige i Forholdet til hans Raadgivere og Omgivelser; »han blev aldrig raadlos
eller ubeslutsom« (S. 26).
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fleste Mennesker lader sig forføre, og dette er som oftest Tilfældet
ved slige Begivenheder« (S. 101). Af Bogen fremgaar da ogsaa,
hvilke trofaste Hjælpere Kongen har netop i disse Dage, der tegnes
for os smukke Skildringer af hans Forhold til Mænd som Grev
Rantzau-Breitenburg, Politidirektør A. G. Kierulff, Etatsraad
J. P. Hopp. Den Mistillid, som Kongen i sine yngre Dage og uden
rimelig Grund kunde fatte til enkelte af hans Omgivelser, synes
at være svundet bort.
Ogsaa Forf.s Skildring af Otto Moltke er fortjenstfuld, og den
forekommer mig retfærdigere end den, som A. D. Jørgensen har
givet.
Værket viser en heldig Bestræbelse for at give overskuende
Betragtninger over de enkelte Stændermøders Bestand af Med
lemmer og de Lag af Befolkningen, hvorfra de var udgaaede,
Gruppedelingen indenfor dem og de Hovedtanker, hvoraf de
lededes. Ligeledes gives der en Karakterisering af det Stand
punkt, som den enkelte Landsdel indtog, i Modsætning til For
samlingen i de andre Landsdele. Rundt om er der meddelt nyttige
statistiske og økonomiske Oplysninger, og der findes gode Skil
dringer af enkelte Borgerklasser, deres Interesser og Stræben,
deres Fortrin og deres svage Sider.
Naar Algreen-Ussing af Forf. bliver fastslaaet som »den første
Politiker«, der fremtraadte i Danmark (S. 373, 584), kunde man
ønske dette Begreb nærmere bestemt. Foruden at Algreen-Ussing
gennem sit hele Liv havde Embedsstillinger, fandtes der, da han
begyndte at virke, intet politisk Parti, som han kunde vise Evne
til at lede, og da der senere dannede sig politiske Partier, blev han
egentlig aldrig deres Leder. Bogen viser, at Forf. har stor Kærlig
hed til Kategorier og Begrebsudtryk, men de har ofte et uklart og
svævende Indhold: »Bondebeskyttelsens Idé« (S. 30), »den skatte
borgerlige Følelse sejrer over den samfundsmoralske Bevidsthed«
(S. 459), »fraveg den personlige Friheds Princip« (S. 510). Alt saadant klinger mere end det klarer, og Forf.s Begreber synes at have
de friest mulige Rammer, for at benytte hans egen Stil1.
Vor Tid lægger en Vægt paa, hvad der er »aktuelt«, saaledes
som det ikke tidligere var kendt. Selv af et historisk Værk forlan
ges, at det skal være nyttigt for Nuet, kun ad den Vej har det
Udsigt til at blive læst. Overalt skal det fremvise Paralleler eller
1 S. 538: »Stænderforsamlingens Tendens hen imod de friest mulige
Rammer for det borgerlige Samfundsliv.« Jfr. S. 573: »Stænderforsamlin
gens Tilblivelse stadfæster forsaavidt den Styrke, der laa i »Vi alene vide«Tanken, dog som Udtryk ikke for Kongens, men for hans Raadgiveres, det
ledende Bureaukratis, Magtfuldkommenhed.«
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Fortilfælde, først da bliver det brugbart eller kan lokke til Op
mærksomhed. Af denne Tendens er Hans Jensens Bog fra først
til sidst præget; rundt om er der en Hensyntagen til Tider, Be
vægelser og Emner, der ikke vedrøre Stænder-Perioden, men
hvorom den dog »bringer Bud«.
En tilfældig Bemærkning i en Pjese af Holsteneren Rist om,
at Tidens Rystelser mulig snarere havde materielle Grunde end
Udbredelsen af visse Ideer, bliver betegnet som et Tilløb til
materialistisk Historieopfattelse (S. 146). Til »Fonden ad usus
publicos«, der bl. a. tog Bestemmelse om Undersøttelser til Kunst
og Videnskab, knyttes Ordene: »Datidens »Kommen paa Finans
loven«,« hvilket er i lige Grad utræfTende for det gamle Fond og
det nye parlamentariske Udtryk (af anden Rang) (S. 15). Stadig
faar Forf. Lejlighed til at skotte hen mod senere Tiders Opgaver
og Spørgsmaal: Afrustning, Andelsbevægelsen, Automobilskat,
Folkeforsikring, »Kapitalister«, moderne Sociallovgivning o. s. v.
ja saa optaget er Forf. af sene Tiders Bevægelser, at han kommer
til at skrive »Juligrundloven« (1866), hvor han mener Julirevolu
tionen 1830 (S. 57).
Hvor haltende og rent ud vildledende denne Art Jævnførelser
kan være, kommer særlig frem ved Beretningen om Forhand
lingerne i den jydske Stænderforsamling om Indførelse af al
mindelig Værnepligt. Her bliver Godsejer M. B. Nyegaard og Au
ditør Roulund skildrede som fuldblods Antimilitarister, hvor
Forf. altsaa benytter et Slagord, der selv i vor Tid har et ubefæstet
Indhold og en altid omtvistet Rækkevidde.
Ingen af de to Mænd havde til nærmeste Maal at nedbringe
Hærens Størrelse, selv om de mene, at Armeen kunde for de samme
Midler administreres bedre; hvad de frygte, er den overordentlige
Udvidelse af »Hærmassen«, som vil være en Følge af, at den
bestaaende Hær blev udvidet med de talrige Skarer, som den
almindelige Værnepligt vilde tilføre den. Underholdningen af
en i saadan Grad forøget Armé vil svække Folket saaledes i økono
misk Henseende, at det netop kommer til at mangle Kraft til
Modstand, naar Angrebet sker. Tiden er ikke til at danne et nyt
Sparta, saaledes raabe de begge. Eftertiden har vel vist, hvor
lidt den almindelige Værnepligt, som alle vore Grundlove har
hævdet, har haft et opstaaet Ny-Sparta til Følge.
Da Nyegaard læste Referatet af hans Udtalelser i Stænder
tidende (Sp. 309—15), kunde han ikke kende dem igjen. I et senere
Møde holdt han en Tale — den fylder
Spalter i Tidenden
(Sp. 1085—88) — hvori han paa en Række af Punkter berigtiger
sine Ord eller trækker i Land; denne nye Udtalelse har Forf. vel
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nævnt, men aldeles ikke paa en fyldestgørende Maade (S. 498,
501). Nyegaard havde aldeles ikke villet udtale sig om, hvad der
politisk og militært var nødvendigt for vort Land i dets Stilling
til Udlandet1, derom havde han ikke Kundskab, og han vilde
bøje sig for de sagkyndige. Han havde ikke raabt et'haabløst:
Hvad kan det nytte! men havde spurgt, om ikke Hærens Ud
videlse vilde kræve større Ofre end Landet kunde bære. Nogen
Materialisme ligger saaledes ikke bag hans Ord, og den vilde da
heller ikke være at vente hos denne varmtfølende patriotiske
Mand, Digteren Ingemanns fuldtro Ven, der i sine Udtalelser
netop hævdede, at hele Befolkningen skulde uddannes i Vaabenbrug for at være beredt til at forsvare Fædrelandet.
At Forf. har bragt mig i saa stor Nærhed af Dagens politiske
Spørgsmaal2, viser hvor urigtigt han har handlet ved at medtage
denne Art sammenlignende Betragtninger. Ensartede Tilstande
— haard Krigstid, der ender med Landetab — vil altid fremkalde
ensartede Problemer, der anvender ensartede Udtryk, men det
er ganske urigtigt at opfatte saadant som dybt begrundet i Sin
dets Art hos Befolkningen i det hele Land eller i en enkelt Lands
del, ligesom ogsaa at anse det som en aandelig Arvelod.
I det Hele forekommer det mig, at det vilde være i en sørgelig
Grad snævert, om man kun ved denne Art Aktualitet, der »bringer
Bud«, kunde høste Lære af Historien eller vinde Interessen for
den. Man har altsaa glemt, med hvilken Styrke den gode beret
tende Historieskrivning kan give Belæring om Nationer og deres
Skæbne, om Mænd og Partier, deres Kamp og Stræben, Vinding
og Skuffelser, uden at der behøves disse vimse Pegepinde.
Jeg maa iøvrigt fremhæve, at nogen bestemt politisk Tendens
ikke kommer frem i Værket, ligesom heller ikke nogen i udpræget
Grad personlig Opfattelse, hvad der jo ogsaa maatte være ude
lukket efter den Maade, hvorpaa Bogen er bleven til. Snarere
mærkes en Bestræbelse for, hvis en Udtalelse kunde have faaet
en stærk Farve, da at lade en følgende virke afbødende.
1 »Han havde ikke sagt, at man ei skulde overvcie, om den nye Mcthode var bedre end den ældre, men han havde gjort opmærksom paa,
hvad han troede der i saa Henseende burde tages i Betragtning. Derfor
havde han henvendt Blikket paa Danmarks og Europas politiske Stilling;
derfor havde han opkastet, men af Mangel paa tilstrækkelig Kundskab ikke
selv besvaret det Spørgsmaal, om al vor Kraftanstrengelse kunde sætte os
istand til at modstaae de store Magter, der synes at ville bestemme de
mindre Staters politiske Skjæbne i Europa.« (Sp. 1086.)
2 S. 497: »paa det mest levende anskueliggøres for os herigennem, hvor
dybt dansk »Antimilitarismc« bunder i en dansk Tankegang osv.« Jfr. Be
tragtningerne S. 581.
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Bogens Stil er i Vendinger og Udtryk altfor meget i Slægt med
Dagspressens1, denne kan man dog tilgive meget paa Grund af
dens hurtige Tilbliven og Nødvendigheden af at vække Opmærk
somhed, men af et Værk som det foreliggende fordrer man det
vel formede og gennemtænkte. I Bogen kan det hænde, at Stil
og Sprog ruller afsted uden Kontrol af Grammatik eller Tanke2.
I et Værk af Art og Karakter som Bogen bør en vis Smag og
Holdning overholdes (S. 153): »uvedkommende, der vilde pille
ved Statsfinanserne«, et Udraabstegn i Parentes, en i Klammer
sat ironisk Bemærkning, et klodset anbragt NB (S. 119), et lille
Hib til Nutiden — alt saadant er næppe paa sin Plads.
Med god Grund bringer Værket ikke noget stort Billedstof,
men tiltalende virker enkelte medtagne Portrætter samt Billeder
af nogle Bygninger.
Det maa haabes, at Forf. vil føre sit Foretagende lykkeligt
til Ende. Den her i min Anmeldelse fremsatte Kritik af enkelte
Punkter ligesom ogsaa overfor visse Sider af Fremstillingsmaaden
har kun haft til Hensigt mulig at kunne retlede til Nytte for Fort
sættelsen, uden at det betydelige Arbejde, der er nedlagt i Værket,
derved miskendes.
Johannes Steenstrup.

Ursprung und Geschichte des Artikels V des Prager Friedens.
Die deutschen Akten zur Frage der Teilung Schleswigs
(1863—1879). Herausgegeben von Fritz Hähnsen. I.—II. Bres
lau 1929. (Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen
Universitätsgesellschaft Nr. 21).
Bismarck und die nordschleswigsche Frage 1864—1879. Die
Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes zur Ge
schichte des Artikels V des Prager Friedens. Im Auftrage des
Auswärtigen Amtes herausgegeben von Walter Platzhoff,
Kurt Rheindorf, Johannes Tiedje. Mit einer historischen Ein
leitung von Walter Platzhoff. Berlin 1925.
I 1925, da 1. bd. af professor Aage Friis’ arbejder »Den danske
Regering og Nordslesvigs Genforening med Danmark« og »Det
1 »Drewsens Personlighed kan næppe siges at have rummet fuld Valuta
for hele hans tydelige Bestræbelse efter at staa som den patenterede Bondeforer og Bondeven« (S. 464). — Hvorledes paa den anden Side Forf. ofte
benytter den tætbyggede Cancellistil, se S. 63 Anm. 1.
2 »Værnepligten gav Bondestanden en iøjnefaldende Særstilling i Sam
fundet og lod det at være Bonde blive ikke blot cn praktisk, men et lige
frem personligt Begreb« (S. 25). — Ret ofte giver Bogens Udtryksmaadc
Læseren Problemer at lose, saaledes S. 465: »selv i de folgende Samlinger
skulde Bøndernes Forhold til Forhandlingerne blive et Problem«.
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nordslesvigske Spørgsmaal 1864—1879« forelaa, fremkom den for
længst bebudede udgave af det tyske udenrigsministeriums akter
vedr. det nordslesvigske spørgsmaal, hvis forberedelse havde
motiveret, at prof. Friis under sin materialeindsamling ikke fik
adgang til det tyske udenrigsministeriums arkiv. Den tyske akt
udgave bringer meget nyt og vigtigt stof, men dens mangler er
iøjnefaldende og blev straks paatalt fra tysk og dansk side: Den
53 sider store historiske indledning af W. Platzhoff tager intet
hensyn til de danske publikationer og bliver derved paa vigtige
punkter aabenbart urigtig (se f. e. s. 11 f.); en række aktstykker,
der tildels omtales i de aftrykte numre, er uden motivering ude
ladt (se f. e. s. 84, 101 f; de der omtalte, men ikke aftrykte de
pecher findes hos Håhnsen som nr. 291, 336, 345). Paa initiativ
af prof. O. Schcel og dr. S chifferer foranstaltede derfor den
baltiske kommission i Kiel ved dr. Fritz Håhnsen en sup
plerende udgave. Medens Platzhoffs materiale udelukkende stam
mer fra det tyske udenrigsministeriums arkiv, har Håhnsen,
foruden at han paany har gennemgaaet dette, tillige udnyttet
flere andre arkiver, deriblandt Hohenzollernes husarkiv og lokal
styrelsens arkiver i Kiel og Slesvig. Han har derved været i stand
til at føje ca. 700 numre til Platzhoffs ca. 400. Kun naar et akt
stykke er utilfredsstillende aftrykt hos Platzhoff, har Håhnsen
udgivet det paany, og de to aktsamlinger maa derfor benyttes
samtidig.
I modsætning til den danske aktsamling omfatter de tyske
ogsaa perioden 1863—64 og bringer fra tiden dec. 1863—dec. 1864
op imod 300 numre. Dette har foranlediget en tysk anmelder til
at kræve den danske publikation udvidet til at omfatte 1863—64.
Den for »Det nordslesvigske Spørgsmaal« satte tidsgrænse, Wienerfreden, maa imidlertid anses for berettiget baade af saglige grunde,
forsaavidt samlingen har til formaal at belyse regeringens ar
bejde for en genforening med Nordslesvig fra det øjeblik, da lands
delens tab var en traktatmæssigt fastslaaet kendsgerning, og af
praktiske, da en udgave af de danske diplomatiske akter vedr.
1863—64 nødvendigvis maa blive overordentlig omfattende. At
en saadan udgave er i høj grad ønskelig, ogsaa til supplering af
»Det nordslesvigske Spørgsmaal« (delingstankens udvikling osv.),
skal gerne indrømmes.
De tyske aktsamlinger bestaar næsten udelukkende af embedsmæssig korrespondance; privatbreve, der i den danske sam
ling giver saa mange bidrag til en intimere forstaaelse af per
sonerne og sagen, savnes saa godt som helt. Delvis skyldes det
maaske forskel paa tysk og dansk diplomatisk sædvane, delvis
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vel ogsaa det nordslesvigske spørgsmaals relativt mindre vigtighed
for tysk udenrigspolitik. Den preussisk-tyske regerings, særlig
Bismarcks stilling til det nordslesvigske spørgsmaal foreligger der
for langtfra saa klart og indgaaende belyst som den danske re
gerings, men de tyske publikationer bringer dog en række vigtige
oplysninger om dette hovedpunkt. Bismarcks holdning synes at
have været ret konsekvent. Fra begyndelsen af 1865 var han klar
over, at han kunde blive udsat for at skulle købe hertugdøm
mernes anneksion med afstaaelsen af en del af Slesvig til Dan
mark (se bl. a. Hähnsen nr. 321). I sine udtalelser til tyske og
fremmede diplomater før og efter Pragfreden holdt han bestandig
fast ved, at der aldrig kunde være tale om at afstaa Als og Dybbøl,
men paa den anden side afviste han i sommeren 1867 over for
den preussiske indenrigsminister bestemt tanken om at nøjes med
en afstaaelse af nogle faa af de nordlige sogne; et saadant forslag
vilde, erklærede han, »sowohl in der Bevölkerung wie von Däne
mark und den auswärtigen Mächten als eine Diversion empfunden
und nirgends als eine ehrliche und loyale Ausführung der im
Prager Frieden von Preussen übernommenen Verpflichtungen
angesehen werden« (Platzhoff nr. 112). I sept. 1865 angav han
til den franske chargé d’affaires en linie lidt nord for Aabenraa
til nordspidsen af Rømø som en grænse, der formentlig vilde
kunne tilfredsstille Frankrig og Preussens militære interesser
(Origines VII, nr. 1590), antagelig den samme linie, som han
juni 1867 til den preussiske indenrigsminister erklærede for den
naturligste afstemningsgrænse (Platzhoff nr. 112), og som han
i febr. 1868 tilbød Danmark, Gjennerlinien. Bidrag til forstaaelsen
af Bismarcks fortolkning af art. V giver Platzhoff nr. 199, 221,
253, iflg. hvilke man fra fransk side i Nikolsburg havde ladet forstaa, at Frankrig vilde være tilfreds med en meget ringe afstaaelse,
som kunde vise, at Napoleon havde erindret de danske ønsker
(sml. Bismarcks udtalelse til grev Frijs hos Friis I, 141; jfr. ogsaa
Platzhoff nr. 228), fremdeles den allerede tidligere kendte in
struks til Goltz 9/7 1866 (Platzhoff nr. 41). Om forhandlingerne i
Nikolsburg og Prag bringer de tyske samlinger meget magre op
lysninger, som i alt væsentligt stemmer med den af Friis paa
grundlag af de østrigske akter givne fremstilling. Paafaldende er
det, at under forhandlingerne om den endelige fred den preus
siske forhandler Werther allerede 9/8 over for Østrigerne udtaler
ønsket om udeladelse af »det nordslesvigske forbehold«, medens
Bismarck i instruksen af 15/8 intet har at indvende til det østrigske
forslag og først 19/8 instruerer Werther om, at forbeholdet kun
skal blive staaende, hvis Østrig udtrykkelig ønsker det (Platzhoff
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nr. 47, 51; Håhnsen nr. 415). Bismarcks korrespondance med de
indenrigske myndigheder viser, at han lige fra Nikolsburg var
forberedt paa, at en afstemning i Nordslesvig relativt snart skulde
finde sted, og at han endnu i tiden mellem de preussisk-danske
forhandlingers ophør og den fransk-tyske krig ansaa en afstaaelse
for mulig; paa den anden side var han allerede i marts 1867 inde
paa tanken om at søge Frankrigs billigelse til ophævelse af art. V
(Platzhoff nr. 86—87). Om forhandlingerne mellem Danmark og
Preussen 1867—68 findes i de tyske samlinger en mængde akt
stykker, som bl. a. belyser de tyske garantifordringers udvikling.
Interessant er Heydebrands indberetning om hans samtale med
Frijs 7/5 1867 (Platzhoff nr. 98). Gesandten fremhæver i sin rap
port, at den danske regering antagelig hverken vil gaa ind paa
garantier for tyskerne i Nordslesvig eller paa et enklavesystem,
og konkluderer, at udførelsen af artikel V under hensyntagen til
de tyske interesser efter hans mening vil støde paa store, næsten
uoverstigelige vanskeligheder. Bismarcks randbemærkning viser,
at ogsaa han ansaa det for usandsynligt, at Danmark vilde gaa
med til at give garantier. Noget grundlag for, at Friis’ vurdering
af de preussiske garantikrav skulde være »widerlegt« gennem de
tyske akter, saaledes som Alnor paastaar (Zeitschrift fur schl.holst. Gesch. bd. 59, s. 560), findes ikke i de tyske publikationer.
Naar Bueher i sin erklæring af 21/2 1868 (Friis I, s. 398) krævede
»normalaaret« 1846 bibeholdt for sprogordningens vedkommende,
maatte og maa det fra et dansk standpunkt opfattes som »ubilligt«.
Ogsaa paa mere periferiske omraader indeholder de tyske
akter oplysninger af interesse: om den danske konges endnu 1866
udtalte ønske om at faa Sydslesvig med de glyksborgske slægts
besiddelser (Platzhoff nr. 48, Håhnsen nr. 406) om Heltzens og
Molzens optræden og om den svenske regerings stilling, belyst
navnlig ved gesandtindberetninger fra Stockholm, af hvilke Platz
hoff nr. 393 (referat af en samtale mellem den tyske gesandt og
Oscar II i marts 1879 om art. V.s ophævelse) giver et indtryk af
den svenske konges tvetydige holdning i det nordslesvigske spørgsmaal, etc. etc. Korrespondancen mellem regeringen i Berlin og
myndighederne i hertugdømmerne, som navnlig Håhnsen bringer
i stort omfang, har betydning ogsaa for studiet af Sønderjyllands
indre historie. Hist og her vil der vel kunne paavises huller ogsaa
i den Håhnsenske samling. Paafaldende er det, at depecher fra
og til København fra tiden 22/10 1878—3/2 1879 helt mangler baade
hos Platzhoff og Håhnsen, og at ingen af de to samlinger inde
holder nogen bemærkning om, at saadanne depecher har været
eftersøgt; der har utvivlsomt været korresponderet mellem Berlin
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og gesandtskabet (generalkonsulatet) i København i anledning af
det cumberlandske bryllup, bl. a. om hvilken holdning de tyske
diplomater skulde indtage under bryllupsfestlighederne. Paa de
fleste punkter vil man dog vistnok kunne være tryg med hensyn
til dr. Håhnsens omhu ved materialeindsamlingen, ligesom hans
udgiverteknik synes at være upaaklagelig. Hans aktudgaves brug
barhed forøges ved fortræffelige henvisninger til den foreliggende
litteratur om emnet, der i fuldstændighed staar over den danske
aktpublikations henvisningsapparat.
Povl Bagge.

Th. Kingo’s „Aandelige Siunge- Koor“. Med Indledning af
J. Oskar Andersen og Noter af M. H. Pedersen. København
1931 — L. J. Koch: Salmedigteren Brorson.
København 1931.
Aaret 1931 har bragt værdifulde Bidrag til dansk Psalmehistorie, idet ny Undersøgelser vedrørende vore to største Psalmedigtere fra ældre Tid, Kingo og Brorson, har set Lyset.
Den gavmilde Litteraturmæcen Apoteker A. E. Sibbernsen har
bekostet en Nyudgave af Th. Kingo's »Aandelige Siunge-Koor«,
som navnlig maa siges at have Betydning ved at være forsynet
med en omfangsrig og interessant kirkehistorisk Indledning af
Professor, Dr. J. Oskar Andersen: Dansk Syn paa Fromhed og
»Gudfrygtigheds Øvelse« i ældre luthersk Tid. Efter en Omtale af
Forholdet mellem det 16. og 17. Aarhundredes nationale —
originale eller oversatte — Digtning og den nyere »Kunstpoesi«
og en Redegørelse for Opbygningen af »Sj ungekoret« med Paavisning af, hvorledes den oprindelige Plan for dette har forskudt sig
i Aarene mellem Udgivelsen af 1. og 2. Part, følger Afhandlingens
Hovedparti: Skildringen af den Fromhedstype, Kingo som
religiøs Digter tilhører. For at give den fulde Forstaaelse heraf
behandler Forf. først de forskellige Fromhedsretninger, der siden
Reformationen har været herskende i den danske Kirke. Meget
lærerigt paavises det, hvorledes den gammellutherske, trosopti
mistiske Type, der repræsenteredes baade af Reformatorernes
Slægtled og af Filippismens Ordførere, i Begyndelsen af det
17. Aarhundrede afløstes af en pessimistisk, pietistisk farvet
Bodsfromhedsretning, ført frem af Mænd som Hans Poulsen
Resen og Holger Rosenkrantz, Gaspar Bartholin og Jens Dinesen
Jersin, især dog af Jesper Brochmand. Denne Retnings Kende
tegn var navnlig en afgjort Mistillid til det naturlige Menneskes
aandelige Kræfter forenet med strenge Krav om »Pønitentse«,
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om en dybtgaaende Forstaaelse af Syndsbegrebet, et personligt
oplevet Gennembrud og Udformningen af en Livsførelse, der
svarede hertil og stillede Kirkens Medlemmer i en skarp, ofte paa
udvortes Maade markeret Modsætning til »Verden«. Til Trods for,
at denne Type officielt sejrede, fremkaldte den dog ikke den For
bedring af Menighedstilstandene, som man saa ivrigt havde til
sigtet, men affødte tværtimod en mærkværdig aandelig Passivitet.
Som en Reaktion mod denne kirkelige Stillestaaen maa man
derfor opfatte den Bevægelse, der brød frem omkring 1650, og
som efter sin stærke Tilknytning til England almindelig kaldes
»den engelske Retning«. Den gav sig fremfor alt Udtryk gennem
en Fornyelse af Prædikeformen med megen Anvendelse af fængs
lende og oplivende Træk og gennem en bred Strøm af anglikansk
Opbyggelseslitteratur, og den havde til Formaal at fremhjælpe
en stærkere Aktivitet i det religiøse Liv.
Undersøges Kingos Kristendomsopfattelse med denne Bag
grund for Øje, vil det vise sig, hvorledes han i høj Grad staar i
Gæld til alle de her nævnte Fromhedsretninger — Udviklingens
Linier løber sammen hos ham og giver just derved hans religiøse
Syn dets rige Farvespil. Ejendommeligt er det ikke mindst at
iagttage, hvorledes Kingo i Sjungekorets 2. Part viser en vidt
favnende Forstaaelse for de forskellige Fromhedstypers Beret
tigelse. Kirkehistorisk set kommer han derved midt i en Periode,
der som oftest følte sig bundet af et dogmatisk Skema, til at ind
tage en Særstilling som den, for hvem den personlige Grebethed
af Kristendommen var vigtigere end Systemets Formler1. — Den
nærmere Gennemgang af Kingos Digtning har ført Oskar Ander
sen ind paa en Undersøgelse af to vigtige Spørgsmaal: Kan der
paavises nogen Udvikling i Kingos egen religiøse Opfattelse
mellem Udgivelsen af Sjungekorets 1. Part (1674), 2. Part (1681)
og Kirkepsalmerne (1689), og tør man antage det »Jeg«, som ud
taler sig i de enkelte Psalmer og religiøse Digte for identisk med
Kingos egen Personlighed? M. H. t. det første mener Forf. paa
Grundlag af Helhedspræget i de omtalte Samlinger at kunne
fastslaa en Udvikling i Retning baade af en stærkere, af Johann
Arnd paavirket, mystisk Betragtningsmaade og af en mere pessi1 S. LXVII ff. fremhæves det, hvorledes Kingo i flere Henseender
staar i Gæld til den engelske Retning. Det har derfor sin Interesse at se,
at der i hans Bibliotek fandtes talrige engelske Skrifter af teologisk og op
byggeligt Indhold, deriblandt af flere af de Forfattere, der er opregnede
S. LVIIf. som særlig betydningsfulde for Udviklingen af denne Retning i
Danmark. (Jfr. Catalogus librorum beati domini D. Thomæ Kingo. Hafn.
1704). Smstds. nævnes ogsaa blandt Bogerne i 12° som Nr. 73 en Udgave af
Joh. Arnds Paradis Gartlein fra 1674.
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mistisk farvet Verdensopfattelse. Hvad det Kingo’ske Psalmejeg
angaar, efterviser han — sikkert fuldt ud med Rette —, at det Jeg,
der taler i Sjungekorets 2. Part, spænder over saa store Modsæt
ninger, at det ikke kan være det samme i alle Digtene og heller
ikke uden videre kan opfattes som sammenfaldende med Kingo
selv. Ved en indtrængende Analyse af de enkelte Jeg’er i 2. Part
mener Prof. Andersen at kunne udskille et Jeg, der i det væsent
lige bærer samme Enhedspræg som 1. Part og Kirkepsalmerne.
Det er en Type, der repræsenterer en alvorlig Pønitentsefromhed,
men hvis mest fremtrædende Ejendommelighed er den: paa stærkt
følelsesbetonet Maade at samle sig om Betragtningen af en Jesuskærlighed med særlig Dvælen ved Frelserens Lidelser. Dette
skulde da være et Udtryk for Digterens eget Standpunkt, og
Prof. Andersen mener fremdeles, at det med dette Udgangspunkt
skulde være muligt at rekonstruere Kingos religiøse Udvikling,
hvori Vendepunktet antages at have været et Gennembrud under
den Form, der har været i psykologisk Overensstemmelse med den
lige nævnte Type, og som formentlig har fundet Sted i Kingos
Præstetid i Slangerup (c. 1671—2). Denne Redegørelse er præget
af megen Skarpsindighed, men hvad de videre Følgeslutninger om
Kingos Gennembrud angaar, er de unægtelig tillige i høj Grad
Udtryk for Formodninger, der paa Grund af det foreliggende
Materiales spinkle Karakter og de øvrige Kilders Taushed næppe
nogensinde lader sig hæve til historisk Vished. Alt i alt maa det
dog siges, at den kirkehistoriske Indledning til Sjungekoret giver
mange nye og værdifulde Bidrag til vor hjemlige Kirkehistorie
baade ved sine almindelige kirkehistoriske Udsyn og ved Behand
lingen af det specielle Kingo’ske Stof, ligesom den i sig selv er et
smukt Vidnesbyrd om Oskar Andersens rige Forskerevner. Der
imod kunde den have fortjent at være knyttet til en Udgave, der
havde et mere monumentalt Præg end den her foreliggende.
Ganske vist er der ofret en Del paa det ydre Udstyr, men dette
gør mere Indtryk af det prangende end af det pragtfulde, og det
især for en Digtsamling urimeligt store Format og de oppustede
Typer vidner ikke om nogen synderlig kræsen bibliofil Smag.
Værre er det dog, at selve Teksten ikke overalt er behandlet med
den Omhu og Respekt, der var ønskelig i en Udgave, der frem
træder med saa iøjnefaldende Pretensioner. Ganske utilstedeligt
er det bl. a., at Biskop Hans Baggers latinske Approbation paa
2. Part er gengivet i en saa forvansket Form, at den er blevet
temmelig meningsløs. Desværre fremgaar det ikke noget Sted
med Tydelighed, hvem der bærer Ansvaret for Tekstgengivelsen.
Til Udgaven er der føjet nogle »Noter« (ved Mag. art. M. H. Pe-
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der s en), væsentlig af filologisk og bibliografisk Art. Det synes
dog at være en temmelig unyttig Brug af Papir at ofre næsten
tre Foliosider paa ved snesevis af Eksempler at oplyse den vel
bekendte Foreteelse, at Retskrivningen i det 17. Aarhundrede
ikke havde samme Fasthed som i Nutiden. Det er ikke nogen
virkelig Berigelse af Videnskaben at blive gjort bekendt med, at
de forskellige Tryk af Sj ungekoret fra Kingos egen Tid opviser
ortografiske Forskelligheder af saa underordnet Betydning som
f. Eks. frit og friit, Navn og Naun, Fred og fred, Vogne-spoor og
Vogne-Spoor o. s. v. o. s. v.
Ogsaa vor næste store Psalmedigter, Hans Adolph Brorson,
har fundet en ny Fremstiller og Fortolker. I Anledning af, at der
1932 er forløbet 200 Aar, siden den første Udgave af Brorsons
Julepsalmer blev udsendt, har Pastor, Dr. theol. L. J. Koch øn
sket at mindes denne litteratur- og kirkehistorisk set lige vigtige
Begivenhed ved at udgive et Skrift, der bærer Titlen »Salmedigteren
Brorson«. Det første Hovedafsnit heri er rent biografisk. Klart og
levende giver Forf. et Omrids af Brorsons Hjemstavn og Slægt,
af hans Ungdomsudvikling, af Mødet med Pietismen og af hans
Gerning som Præst og Biskop i Sønderjylland og Ribe. Værdi
fuldt er det bl. a., at der ved Skildringen af Brorsons Indsats i den
kirkelige Administration med god Grund rammes en forsvarlig
Pæl gennem den gamle Fabel, at Brorson blot skulde have været
en følelsesfuld Digternatur uden Evne til at gøre sig gældende i
praktisk Virksomhed. Brorsons talrige Betænkninger og Breve,
hvoraf Dr. Koch kender den Del, der er offentliggjort, men som
paa mange Punkter kunde suppleres især ved en fornyet Gennem
gang af Kopibøgerne i Ribe Bispearkiv, taler et ganske andet
Sprog. Paa Grundlag heraf at skrive en særlig Afhandling om
Brorson som praktisk Kirkemand vilde iøvrigt være en taknemme
lig Opgave1, ligesom der ogsaa burde foranstaltes en samlet,
videnskabelig forsvarlig Udgave af Brorsons Visitatsindberetninger (i Generalkirkeinspektionskollegiets Arkiv), førend de er
blevet slidt helt op.
Medens Forf. i Almindelighed nøjes med at bygge paa det
Stof, som er fremdraget af tidligere Forskere, har han dog haft
det Held at kunne fremlægge een hidtil ukendt Kilde, som synes
at være af ikke ringe Betydning. I en anonym Samlers efterladte
presbyteriologiske Optegnelser paa Det kgl. Bibliotek (Kali 4°.
502) er det nemlig lykkedes ham at finde en kortfattet Biografi
af Brorson, efter alt at dømme en Afskrift af en Levnedstegning,
1 Dette har allerede J. B. Daugaard forsøgt i en Afhandling i Theologisk
Tidsskrift 1838, II, 119—48.

74

ANMELDELSER

som Brorson selv har forfattet, og som har været anvendt til
Oplæsning ved hans Bispevielse 17411. Dette Fund er af Værdi,
thi med Udgangspunkt i denne Biografi kan man naa til en rigtigere
Opfattelse særlig af visse Punkter i Brorsons Ungdomshistorie,
der ikke mindst ved Erik Pontoppidans noget skødesløse Frem
stilling i Annales ecclesiæ Danicæ IV har givet Anledning til Misforstaaelser. Det kan ikke nægtes, at man i Bogens første Del
af og til mærker, at Forf. ikke af Fag er Kirkehistoriker. Det havde
saaledes i metodisk Henseende været heldigere, om det Kapitel,
der gør Rede for Beskaffenheden af de Kilder, hvorpaa en saa
stor Del af Biografien hviler, var blevet stillet i Spidsen af Bogen,
og det var ogsaa ønskeligt, om Behandlingen af de almindelige
kirkehistoriske Forhold, der danner Baggrunden for Brorsons
Liv, havde været noget mere dybtgaaende, ligesom ogsaa flere
Enkeltheder opfordrer til kritiske Modbemærkninger. Navnlig
trænger Forf.s Udtalelser (S. 131—2) om Biskop Peder Hersleb
til et korrigerende Supplement. I anden Del, der behandler Bror
son som Psalmedigter, kommer derimod Forf.s Evner som den
skarpsindige og øvede Ekseget, han er, Fremstillingen i høj Grad
til Gode. Ganske vist er dette et Omraade, der saa ofte er blevet
dyrket baade af Psalme- og Litteraturhistorikere, at man ikke
kan vente, at alt, hvad han siger, skal være absolut nyt; men den
Analyse, han giver af den Brorsonske Psalmedigtnings Form og
Indhold, vidner om en meget dyb Fortrolighed med Emnet, og
Gang paa Gang fremsætter han selvstændige og fint forstaaende
Iagttagelser. Om Opfattelsen af Enkeltheder kan der naturligvis
strides, men det Helhedsbillede, han tegner, navnlig af Brorsons
Kristendomssyn, vil sikkert i det væsentlige blive staaende. Med
Rette fremhæver han saaledes de stærke Vækkelsestoner, der lyder
gennem saa mange af Brorsons Psalmer, men det havde været en
Vinding, om han ogsaa her i højere Grad havde søgt at se Brorson
i Forhold til de samtidige Fromhedstyper. Man vilde da have
faaet et klarere Indtryk af, at Brorson repræsenterer en Mellem
form mellem den hallensisk-pietistiske og den herrnhutiske Type,
at han var en Forkynder, for hvem Vækkelse var Hovedsagen,
Vækkelsens Form derimod det underordnede2.
1 At denne Biografi er affattet i 3. Person skyldes næppe Afskriveren;
thi som Dr. Koch rigtigt gør opmærksom paa (S. 22), var det den ordinerende
Biskop, der skulde oplæse Ordinandens Vita, og følgelig kunde dette ikke være
affattet i 1. Person. Til Sammenligning kan der henvises til det Vita, der
oplæstes ved N. E. Balles Bispevielse, og som han selv siden udgav med
bevaret Tale i 3. Person. (Tillæg til N. E. Balle, Tale ved Indvielsen til
Siællands Bispedomme, 1783).
2 Det vilde ogsaa have været lærerigt, om Forf. havde anstillet en nær
mere Sammenligning mellem den Kristendomsopfattelse, man møder i
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Ved sin ædruelige Benyttelse af det fremdragne Materiale,
sine mange selvstændige Iagttagelser og den ejendommelige, stil
færdige Varme, hvoraf Fremstillingen helt igennem er baaret,
vil Dr. Kochs Bog sikkert hævde sin Plads i vor Brorson-Litteratur.
Bjørn Kornerup.

Det norske folks liv og historie gjennem tiderne. I. bind: Fra
oldtiden til omkring 1000 e. Kr. av Haakon Shetelig. Oslo
1930. — II. bind: Fra omkring 1000 til 1280 av Edvard Buil.
Oslo 1931. — V. bind: 1640—1720 av Sverre Steen. Oslo
1930. IX. bind: 1840—75 av Wilhelm Keilhau. Oslo 1931.
Den ny Fremstilling af Norges Historie i Oldtiden og den ældre
Middelalder vil nødvendigvis blive ret forskellig fra den Skildring,
der i 1910—16 kunde gives af det samme Tidsrum i »Norges
historie fremstillet for det norske folk« (I—II Bind). Det er for
holdsvis faa Aar, der ligger mellem de to store Oversigtsværker;
men det er Aar, som har bragt et meget betydeligt Stof vedrørende
den forhistoriske Tid for Dagens Lys, og som har ført til en dybtgaaende Revision af baade den afsluttende Oldtids og den be
gyndende Middelalders litterære Kilder. Vi betragter ikke alene
adskillige Enkeltspørgsmaal paa en anden Maade nu end for 15—20
Aar siden, men vor Helhedsopfattelse af Perioden er blevet i ikke
ringe Grad forandret.
Det I Bind af den nye Norgeshistorie spænder dels over det
Tidsrum, for hvilket Fund og Mindesmærker udgør det væsent
ligste Kildemateriale, dels over den politiske og kulturelle Historie
i det første af de Aarhundreder, hvis Skildring hovedsagelig maa
hvile paa litterære Kilder. Det stiller derfor Krav til saavel ar
kæologisk som til egentlig historisk Viden og Metode, og det skal
straks indrømmes, at et saadant Krav vanskeligt lader sig op
fylde helt tilfredsstillende af en enkelt Forsker. I det foreliggende
Arbejde er det en Arkæolog, Prof. Dr. H. Shetelig, som har
skullet behandle det uensartede Stof. I det tidligere Værk blev
I Bind, omfattende Tiden fra den begyndende Bosættelse til
1030, skrevet af en Historiker, Prof. Dr. Alexander Bugge. I
et Forord tog imidlertid Bugge selv Reservationer over for denne
redaktionelle Fremgangsmaade. »Begyndelsen af Norges Historie
burde have været skrevet af en arkæolog«, sagde han. Han vilde
Brorsons' Psalmcr, og dc religiøse Brydninger, der netop i hans Tid
fandt Sted i Ribe og Omegn. (Jvfr. især Kirkehist. Saml. 5. R. IV, 780 IT. og
Chr. Bruun: Falsteriana, 1869, S. 9 IT.).
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vel have foretrukket en lignende Udstykning af Stoffet som den,
der præger f. Eks. I Bind af »Det danske Folks Historie«. Per
sonlig tror jeg, Bugge havde Uret. Netop i et folkeligt Over
sigtsværk har Læseren Krav paa at finde en synthetisk Frem
stilling af vor samlede Viden om Fortiden, ikke en Række fag
lige Særafhandlinger. Der er en let iøjnefaldende Risiko forbundet
med en enkelt Forskers Sammenarbejden af det hele Stof; men
Synthesen er i sig selv et absolut nødvendigt Endemaal for Spe
cialstudierne, og trods alle paaviselige Mangler har selve For
søget paa at forme et Helhedsbillede af vore Fædres Liv i Old
tiden en Værdi, som i det folkelige Værk vejer overordentlig tungt
i Vægtskaalen, og som heller ikke savner fuld videnskabelig Be
grundelse. Det afgørende er her som overalt de personlige For
udsætninger, hvormed Forfatteren er udrustet.
Som Arkæolog betragtet er Prof. Shetelig fortrinlig egnet til
Opgavens Løsning. Hans største Vanskelighed har været den at
skulle behandle et Materiale, som han selv for kun ganske faa
Aar siden har fremlagt i dets fulde Udstrækning i Norges for
historie. Problemer og resultater i norsk arkæologi (Oslo 1925). Det
vilde ligge nær, om den sidst skrevne Fremstilling i nogen Grad
havde manglet Friskhed, men dette er langt fra Tilfældet. Maaske
skyldes det, at der samtidig med Sheteligs tidligere Arbejde frem
kom et Værk, som hører til de mest inciterende i norsk Arkæologi:
Prof. Dr. A. W. Brøggers Det norske folk i oldtiden (Oslo 1925).
Den som i sin Tid læste disse to Skrifter i umiddelbar Forbindelse
med hinanden, modtog et levende Indtryk af den Spændvidde,
som kendetegner det norske Studium af Forhistorien. Det var to
Arbejder, som begge var fremragende ved deres Forfatteres
Viden og deres Herredømme over Stoffet, men dybt forskellige
i baade Problemstillingen og i de Veje, ad hvilke Løsningen efter
sporedes. Det er naturligt, at Følelsen af en saadan Forskel kan
holde Forskeren frisk. Han tvinges til paa ny at gennemprøve
sit Stof, veje, vrage og tilegne sig andre Synsmaader, følge nye
Stier — og maaske, naar alt kommer til alt, vende tilbage til de
gamle Spor. Her er der ikke Lejlighed til at paavise, hvorledes
denne Sheteligs Gennemprøven af sit ældre Arbejde afspejler sig
i det nye. Det maa være nok at sige, at ogsaa den Oversigt, han
nu har givet os, i fuld Udstrækning er hans egen, ganske vist
befrugtet af Synspunkter, som andre har gjort gældende, men i
Anlæg og Enkeltheder helt selvstændig og netop derved saa
lærerig.
Anderledes stiller Forholdet sig, hvor han fra den rene Ar
kæologi glider ind i Sagntiden. Det er i det hele et af de vanskeligste
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Problemer, hvorledes Synthesen af Arkæologi og Sagnhistorie skal
opnaas — bl. a. fordi man endnu slet ikke er enig om de gamle
folkelige Traditioners historiske Bærekraft. Man kan gaa meget
vidt i sin Tillid til den, og man kan stille sig saa godt som helt
afvisende. Men man kan selvsagt ogsaa søge at hævde mindre
yderliggaaende Opfattelser i Haab om derved at naa frem til et
Punkt, hvor Forhistorikerens og Sagnhistorikerens Veje kan
ventes at krydse hinanden. Det forekommer mig, at Prof. Shetelig
har tilmaalt Traditionerne ikke saa lidt større historisk Værdi,
end Forsigtigheden paabyder, og det er karakteristisk, at blandt
de yderst faa Litteraturhenvisninger, hans Bog ejer, nævnes
Birger Nermanns »Det svenska rikets uppkomst« (Stockh. 1925)
— et fængslende, glansfuldt og stort anlagt Arbejde, men i mere
end een Henseende en Kolos paa Lerfødder.
Evnen til kritisk Vurdering af et litterært Kildestof bliver
imidlertid sat lige saa stærkt paa Prøve i de afsluttende Kapitler
af historisk Karakter — Tiden fra og med Harald Haarfagre.
Det er selvsagt, at Prof. Shetelig er helt fortrolig med alle
nyere Arbejder over denne Periode; men hans Fremstilling virker
ofte, som var denne Forskning ikke gaaet forud. Man kan godt
have sine Tvivl om visse af den nyeste Forsknings Resultater;
men man kan ikke længere skrive Norges Historie i det 10. Aarhundrede uden at gøre et meget skarpt Skel mellem de Oplys
ninger, vi faar gennem saa godt som samtidige Skjaldekvad, og
de øvrige, som hentes fra Sagalitteraturen. Det gælder i høj Grad
baade Forhold og Begivenheder. Et saadant Skel mærker man
imidlertid kun lidt til hos Prof. Shetelig, der altfor hyppigt re
fererer Sagalitteraturens Skildringer uden at tage det nødvendige
Forbehold. Det hænder derfor, at man hos ham finder en Op
fattelse, baseret paa en sildig Sagaoverlevering, f. Eks. Trede
lingen af Norge efter Slaget ved Svold (I, 383), og at denne Op
fattelses Rigtighed direkte bestrides i det følgende Bind af Prof.
Edvard Buil, netop ud fra en kildemæssig Betragtning af det
foreliggende litterære Stof (II, 33). Havde Prof. Buli haft Lej
lighed til at berøre andre historiske Emner, som var behandlede
i I Bind, vilde tilsvarende Divergenser have vist sig adskillige
Steder.
Ved den Kritik, som ligger i ovenstaaende Bemærkninger,
maa man imidlertid stedse have for Øje, at Prof. Sheteligs Op
gave faktisk har været overordentlig vanskelig at løse, og at hans
Fremstilling indeholder en saadan Rigdom af betydningsfulde
Iagttagelser og Konklusioner, overalt hvor han bevæger sig paa
arkæologisk Grund, at man ikke noget Øjeblik føler de sidste
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Kapitlers Svaghed som bestemmende for Bindets Værdi. Disse
Kapitler rummer jo tillige Vikingetidens Arkæologi, og enhver
vil vide, hvad netop Sheteligs Forskning har haft at betyde paa
dette Omraade.
Unægtelig har Prof. Edvard Bu 11 haft det langt lettere, naar
han har skullet skildre Norges Historie fra c. 1000 til 1280. Ikke
for det — de samtidige Kilder er ogsaa her sparsomme nok, navnlig
for det 11. Aarhundredes Vedkommende, og de kan give Anled
ning til forskellig Fortolkning baade et og andet Sted; men de er
dog alt ialt ensartede, de kræver den samme kildekritiske Metode
anvendt, og de tillader uden virkelig Vanskelighed en nogen
lunde paalidelig Opfattelse af Udviklingens Forløb. Hvor ar
kæologisk Stof inddrages i Fremstillingen, tjener det som il
lustrerende, levendegørende Materiale, ikke som i egentligste For
stand vejledende.
Taget under eet maa Prof. Bulis Fremstilling siges at være i
sjælden Grad fængslende. Den er præget af netop de Egenskaber,
der kan kræves af et folkeligt Historieværk, som hviler paa dybtgaaende videnskabelige Studier. Skildringen er ofte malende,
Dispositionen klar og overskuelig, Ordvalget friskt — nu og da
næsten for friskt. Læserens Opmærksomhed fastholdes overalt
ved de store Hovedproblemer, der ligger for — de økonomiske
og sociale Forskydninger i det norske Samfund, Kongemagtens
stadig fastere Udformning, den »nationalkirkelige« og den »univer
salkirkelige« Retnings Betydning for den politiske Udvikling.
Man mærker, at Forfatteren er en Mand, som lever med i Nu
tidens samfundsmæssige Brydninger; men man møder aldrig
dette i Form af nogen Tendens. Fremstillingen er velgørende fri
for den Snæverhed, som har forringet saa megen baade gammel
og ny historisk Litteratur. Medens f. Eks ingen Læser af Sars’
»Utsigt« kunde være i Tvivl om, hvor Forfatteren politisk hørte
hjemme, kan Buils Bind læses, uden at man faar mindste Anelse
om hans private politiske Standpunkt. Hans realistiske, nøgterne
Vurdering af Motiver og Personer hindrer ham aldrig i at se de
vældige Kræfter, der ligger i sand Religiøsitet, i Ættestolthed, i
Tradition. Kun ad den kongelige Pragtglæde paa Haakon Haa
konssøns Tid »jæper« han — i al Uskyldighed.
Det er en lang Række af frugtbare, inciterende Tanker, der
fremlægges. Man kan nævne Afsnittene om den indre Udvikling,
navnlig. Regeringsmagtens Udvikling, Samfundsklassernes ind
byrdes Forhold og det økonomiske Grundlag for de norrøne
Kolonier. Men man kan ogsaa nævne hans Karakteristikker af
forende Personligheder — ofte- gaaende paa tværs af hævdvunden
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Opfattelse, men aldrig svævende frit i Rummet, apriorisk eller
paradoksalt formede, altid underbyggede af virkelig Forstaaelse
af baade almenmenneskelige Egenskaber og særprægede Ejen
dommeligheder. Klarest staar Billedet af Sverre — den mærke
ligste af alle Bindets Skikkelser og den, som har grebet For
fatteren selv stærkest. Det er befriende at læse Bulis Polemik mod
dem, der har opfattet Sverre som den revolutionære Demokrat,
der takket være sine Underklassehjælpere skabte et Diktatur
eller dog et nogenlunde absolut Kongedømme. »I virkeligheten
er det snarere riktig å se Sverre som den der energisk fortsetter
og utformer den tidligere politiske og sociale utviklingen, enn
som noen radikal fornyer«, siger Buli. Det er et af de mange Steder,
hvor hans Greb om Problemerne virker velgørende.
En folkelig Fremstilling af Norges Historie i den ældre Mid
delalder forudsætter ikke alene kildekritisk Teknik, Evne til at
leve sig ind i Stoffet, til at skelne væsentligt fra uvæsentligt og
til at fastholde de store Hovedlinier. Den forudsætter ogsaa Evne
til at spørge, til at føle sig frem bag tendentiøse Kilder, til at
kombinere og argumentere. Fremstillingen maa ikke rumme
Postulater, som Læseren ikke selv kan aflede af Kendsgerningerne,
eller som Forfatteren ikke begrunder ud fra det Materiale, hvor
med han arbejder. Man skal — enten man kan godkende hans
Argumentering eller ej — overalt kunne se, hvorpaa den frem
satte Opfattelse hviler. Dette er man i Stand til Side for Side i
Edvard Buils Bind. Derfor virker hans Skildringer saa kraftigt,
selv hvor man ud fra de givne Præmisser vilde naa til andre
Slutninger end hans, og derfor imødeser man med Længsel det
kommende Bind, der skal afslutte Norges Middelalderhistorie.
Vilh. la Cour.

Det 5te Bind af »Det norske Folks Liv og Historie gennem
Tiderne«, som er forfattet af Sverre Steen og omhandler Tiden
1640—1720, lover godt for hele den nye norske Historie, som
nu efter 20 Aars Forløb skal afløse den store »Norges Historie,
fremstillet for det norske Folk«. Der ligger noget af et Program i
selve Titlen; det er ikke længer Landets, men Folkets Historie,
der skal være Hovedsagen, og i Henhold hertil lægges Hoved
vægten ikke paa den politiske, specielt den ydre-politiske, men
paa den kulturelle Udvikling. Dette kan forsvares med, at for
hele Foreningstidens Vedkommende har Norge — ligesaa lidt som
det egentlige Danmark eller Hertugdømmerne — nogen speciel
ydre Historie, thi denne er fælles og uopløselig for alle disse tre
Dele. Derimod kan det vel hævdes, at hvert Lands Befolkning
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lever sit selvstændige Liv under den samlende Stats Dække, og at
dette Liv fortjener at studeres som en selvstændig Enhed. I
Praksis vil det dog snart vise sig ugørligt at samle sig om Folket
alene, hvis Liv paa saa mange Maader er kædet sammen med den
Stats, der bæres af andre Skuldre foruden af dets egne. Ogsaa i
denne Bog er Forf. derfor i de indrammende Kapitler tvunget til
at gaa uden for Norges Grænser og beskæftige sig med Staten
som Helhed.
Hvilket Fremskridt i Forskningen den nye Bog betyder, ser
man allerede af de indledende Kapitler om Bjergværkerne, Hav
fiskeriet og den til en vis Grad herved skabte nye Kapitalistklasse.
Selv om meget af Stoffet her er gammelkendt, anlægges der nye
og overraskende Synspunkter paa det, og det fremføres desuden
i et friskt og farverigt Sprog, der gør det til god folkelig Læsning.
Det er i det hele karakteristisk for alle Afsnit i Bogen, at Spørgsmaalene er taget op paa en selvstændig Maade af Forfatteren,
saa at man aldrig staar over for Eftersnakken efter Forgængerne.
Dernæst, at der gaar et moderne og nøgternt Grundsyn gennem
Skildringen, at der lægges Vægt paa de Spørgsmaals Løsning, som
virkelig har Betydning for nulevende Mennesker.
Derfor behøver man naturligvis ikke i et og alt at slutte sig
til Hr. Sverre Steen. Han staar paa et bonde-nationalt Standpunkt
med Front mod det 17de Aarhundredes Borgerstand med dennes
norsk-europæiske Indstilling. Det bør vel antydes, at hans Opfat
telse betegner en Udløber af det 19de Aarhundredes romantiske
Synsmaade, uden at der heri skal ligge enten en Tilslutning til eller
Afstandtagen fra samme. Over for Danmark nærer Forf. en be
hagelig Sindsro, der viser, hvor langt man i visse Kredse er kom
met bort fra gamle Dages Danskæderi. Til nogen høj Varmegrad
hæver han sig dog ikke over for dette Land, der jo lægger baade
Navn og et Stykke Ryg til over for den Helstat, som ikke har
hans Sympati. Hvad der vilde have været bedre for Norge end
denne Stat, faar vi imidlertid ikke at vide, og mens man paa
den ene Side maa bestride hans Opfattelse, at vore første Ene
voldskonger skulde have næret Mistillid til Nordmændene, savner
man omvendt i den ellers saa dybtgaaende Fremstilling et For
søg paa at vise, hvorledes Datiden i Norge da selv saa paa dette
Samfund og denne Stat.
I mindre Spørgsmaal kan man ogsaa af og til være uenig med
Forf., men dette er jo mindre væsentligt. Han har ikke opfattet,
at der paa Stændermødet i København i Okt. 1660 er Tale om to
Slags Privilegier, dem for Folket som Helhed og dem for hver
enkelt Stand (p. 162). At betegne Enevoldsarveregeringsakten
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af 10. Januar 1661 i Modsætning til Arveregeringens Indførelse i
Okt. 1660 som det virkelige Statskup, er ogsaa en Opfattelse,
hvori Forf. hverken vil finde Medhold hos Fridericia eller mig,
hvor forskelligt vi end ellers har bedømt disse Forhold (S. 163).
Det er heller ikké korrekt at sige, at »Danmarks Krone« »var« Rigsraad og Konge, thi Kronen er et højt Begreb, der blot repræsen
teres af de paagældende Statsmagter (p. 166). Det burde næppe
heller hedde om Kong Christian V, at han havde smaa Tanker
om sig selv, uden at man supplerende tilføjede, at han havde saa
meget større Tanker om sin Stilling som Konge (p. 195). Og er
det endelig ikke mere korrekt at kalde Grønland »den gammel
islandske«, end »den gamle norske Koloni« (p. 312)?
Fra selve Sproget kan man ogsaa undertiden fristes til at
tage Afstand. Er det logisk at sige, at Rigsraadet var freds
venligt, »forresten mere av natur enn av begavelse«? Er der en
Modsætning mellem Natur og Begavelse? Jeg formaar heller ikke
at lodde Dybden af en Sætning som denne (p. 154): »Tross det
at den norske hær hadde fridd vårt land fra å dele Danmarks
skjebne, hadde nordmennene måttet bære tunge byrder under
krigen, først og fremst for å oprettholde denne hær«.
Sverre Steens Bind om det norske Folk fra 1640 til 1720 er
blevet betegnet som den maaske bedste Del af det nye Værk,
som hidtil har set Lyset. Vist er det, at det fortjener megen Aner
kendelse. Der rejser sig ganske vist ikke under Læsningen høje
Fjæld, og Skildringen bæres ikke af dybe og originale Tanker.
Bogen er præget af Tid og Sted, men den staar som en god Prøve
paa, hvad moderne Historieskrivning formaar at yde i en kyndig
Udøvers Haand.
Knud Fabricius.

Den der sammenligner Fremstillingen i »Danmarks Riges
Historie« med »Det danske Folks Historie« vil hurtigt mærke en
tydelig Tendens til at skyde det statspolitiske Stof i Baggrunden
og lade den egentlige Samfundshistorie træde tydeligere frem.
Dette falder endnu stærkere i Øjnene, naar man sammenholder
den ny Danmarkshistorie med det Værk, som her er Genstand for
Omtale. Ogsaa i en anden Henseende er de to Værker forskellige.
Afsnittene i det norske er ikke saa stærkt stykket ud. Der gives
den enkelte Forsker Lejlighed til at behandle et større Tidsafsnit,
og, hvad der næsten er endnu vigtigere, behandle alle Siderne af en
Udvikling, herunder ogsaa Litteratur og Kunst. Herved opnaas,
at der bliver anlagt et samlet Syn paa alle Foreteelser, baade
aandelige og materielle, indenfor det paagældende Afsnit, medens
man til Gengæld maa renoncere paa en speciel og paa alle Punkter
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lige dybtgaaende Behandling af Problemerne. Den i de senere
Aar stadig mere gennemførte Specialisering indenfor Faget rum
mer afgjort en ikke ringe Fare for Forskerpersonligheden, og
det maa hilses med Glæde, naar en Forsker vover at gaa imod
Strømmen og formaar at vise, at det stadigt er muligt at be
herske et stort og forskelligartet Stof og faa et harmonisk Hele
ud deraf. Dette gælder afgjort om Wilhelm Keilhaus Frem
stilling af Perioden 1840—75 i IX Bind af det norske Folks Liv
og Historie.
Med stor Indlevelsesevne og kritisk Vurdering af Kilderne,
især Datidens statistiske Oplysninger gives der et interessant Bil
lede af det norske Samfunds Struktur og Udvikling omkring 1840
og de nærmeste Aar derefter. Med Forkærlighed dvæles der ved
Befolkningens sociale Sammensætning og Næringsvejenes Til
stand, medens Debatterne paa Stortinget refereres i yderste Kort
fattethed. Det var Embedsmændene og Storbonderne, der betød
noget, og Modsætningen mellem dem var den bestemmende
Faktor for Tingenes Gang. I økonomisk Henseende kan Tiden
betragtes som Optakten til den store Fremgang, der for Alvor
sætter ind i 50erne og 60erne. Veje og Jernbaner anlægges, Te
legraf- og Postvæsenet organiseres. Disse Forbedringer faar først
rigtig Betydning, da Verdenskonjunkturerne under Krimkrigen
og Aarene derefter bragte rigtig Fart i det norske Næringsliv.
Skibsfarten blomstrer op takket været de norske Rederes aabne
Blik for de smaa Skibes Brugbarhed i den internationale Handels
omsætning. Ogsaa for Landbruget er denne Tid epokegørende.
De norske Bønder faar Øjnene op for, at det betaler sig at udvide
Bedriften og foretage Forbedringer. Resultatet af denne økono
miske Opblomstring er Dannelsen af et nyt socialt Lag. Paa
Grund af særlige norske Forhold opstaar der ingen Storkapitalister,
men derimod en Række Smaakapitalister. Baade i By og paa Land
dannes en typisk Mellemklasse med alle dens Fortrin og Mangler
paa det aandelige Omraade. Det er denne Udvikling, som danner
Baggrunden for det norske Venstres mægtige Opsving i 70erne
og 80erne under den unge Sverdrup. Af politisk Stof indeholder
dette Bind ikke meget. Mest Omtale faar Unionspolitikken, og
herunder har Forfatteren Lejlighed til at vise, at han ikke alene
forstaar at finde det typiske ved en Bevægelse, men ogsaa kan
skildre det egenartede ved Personerne. Ofte stilles disse parvis
op, saaledes Oscar I overfor Carl XV, en Metode som i nærværende
Tilfælde viser sig at være meget frugtbar.
De mange Emner, der behandles i Bogen, bevirker at Frem
stillingen ofte maa blive stærkt refererende. De økonomiske og
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sociale Forhold er nu engang Forfatterens egen Domæne, hvor
han tydelig føler sig hjemme, medens flere Forhold indenfor
Aandslivet ligger ham afgjort fjernere. Fremstillingen i Keilhaus
Bog er klar og frisk. Med Dygtighed forstaar han at bygge en
Periode op og lade den ende med en virkningsfuld Trumf. Hans
billeddannende Evne er betydelig, og det er karakteristisk, at
han søger sine Billeder i det materielle Liv. En aandfuld Frem
stilling vil man næppe kunne kalde Bogen, men som Keilhau
selv siger i sin Omtale af Statsraad Vogt: den der lægger Vægt
paa Tankeklarhed i Stedet for Aandfuldhed vil afgjort betragte
Vogt som en betydelig Mand. Med god Grund kan de samme Ord
anvendes overfor Keilhaus Bog.
Harald Jørgensen.

Smaastykker og Oversigter.
i.
Var Udstederne af Opsigelsesbrevet af 23. Juni 1439 alle
Rigsraader ?1
Indenfor det Dokumentmateriale2, der er bevaret til Belys
ning af Erik af Pommerns Afsættelse som dansk Konge, indtager
det saakaldte Opsigelsesbrev af 23. Juni 1439 en central Plads
og er et Aktstykke, der frembyder megen Interesse saavel fra et
statshistorisk som fra et statsretligt og personalhistorisk Syns
punkt. Udtømmende behandlet er det næppe endnu blevet.
Hyppigst har man opfattet Brevet som simpelthen udstedt
af det danske Rigsraad; denne Tanke gaar igen hos en Række
af vore mest berømte Historikere — fra Huitfeldt3 over Holberg4
og Allen5 til Erslev6. Størst Vægt har vel den sidstnævntes Votum,
som dog svækkes derved, at det ret tydeligt fremgaar af hans
Fremstilling, at han ikke har set eller snarere ikke interesseret
sig for det egentlige Problem.
For saa vidt nu denne fremherskende Anskuelse — at Op
sigelsesbrevet er udstedt af Rigsraadet — nødvendigt indebærer,
at samtlige Udstedere er Rigsraader, saa har den imidlertid tid
ligt mødt nogen Skepsis hos Specialisterne i Adelens Personal
historie, idet disse mere eller mindre klart har indset det be
tænkelige i at slutte fra en Adelsmands Forekomst i Opsigelses1 Nærværende lille Studie fremkommer i Forbindelse med Undersøgelser
over det danske Rigsraad 1448—1588 paa Grundlag af et utrykt Arbejde
af Hr. cand. mag. P. Engelstoft.
2 Udg. af A. Hude i Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Af
sættelse.
3 Danmarks Riges Krønike, Folioudg. S. 807.
4 Samlede Skrifter udg. af Carl S. Petersen VI, S. 448 ff.
5 Haandbog i Fædrelandets Historie S. 215 og 228.
6 Erik af Pommern S. 400.
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brevet til hans Raadsværdighed. Direkte har Mollerup1 givet
Udtryk for denne Betænkelighed, dog uden nærmere Motivering;
oftere gør den sig indirekte gældende derigennem, at man und
lader at drage den anførte Slutning2. Særlig Vægt har det, at
Adelens lærdeste Kender, Thiset, hørte til Skeptikerne3.
Der raader altsaa nogen Uklarhed i Opfattelsen af Dokumentet.
Ganske vist er der ingen Tvivl om, at Raadet er med blandt Ud
stederne; uklart er det derimod, om samtlige Udstedere tør op
fattes som Raader.
En Prøvelse af selve Aktstykket4 viser hurtigt, at dette ikke
direkte giver os noget fyldestgørende Svar paa Spørgsmaalet.
Opsigelsesbrevets Udstedere oplyser ikke umiddelbart, hvem de
— statsretligt set — er. En saadan autentisk Oplysning er det
ikke, naar en af de Redaktioner, hvori Dokumentet kendes, nem
lig en plattysk Oversættelse5 fra Kristoffer af Bayerns Tid, fører
som Overskrift: »Litera consiliariorum missa domino Erico ad
Gotland«; denne Titel er jo ingen Del af selve Brevet, og det
sandsynligste er, at den simpelthen skyldes Oversætteren, rime
ligvis en Tysker uden nærmere Kendskab til dansk Statsret; som
vi har han vidst, at den første og fornemste Halvdel af Udste
derne faktisk var Rigsraader, og har deraf ladet sig bestemme
uden smaaligt Hensyn til Resten. Beviskraft har denne Over
skrift ikke.
Mere betyder det unægteligt, at der i selve Brevets Tekst er
Tegn, der synes at tyde paa, at Udstederne har opfattet sig selv
som Raader. For at godtgøre Nødvendigheden af deres vidtræk
kende Beslutning understreger de nemlig, at Kongen var forud
advaret, og anvender i den Forbindelse flere Gange første Persons
Pronomen, hvor der efter Sammenhængen maa være Tale om
Raadet. De anfører saaledes, at Kongen tit og ofte har begæret
af dem, at Hertug Bugislav skulde blive hans Efterfølger, og har
overdraget udenlandske Herrer Rigets faste Slotte, »forthy at
xvi icke wilde haue hertugh Buggislaff til xvor koning umot all
righens ret oc frihet«. Endnu tydeligere er Udstedernes udførlige
Omtale af de Krav, de har stillet til Kongen, »i sitzst wi hoos ether
1 Hist. Tidsskr. 5. R. V, S. 14 Note 1.
2 Saaledes Norvin i Danske Herregaarde II, Fyen S. 258 og LollandFalster S. 101; Bobé sst. 80; F. J. ‘West sst. 25; Nygaard sst. III, 562, 660.
3 Saaledes efter mundtlig Udtalelse til P. Engelstoft; fremgaar i øvrigt
indirekte af adskillige Steder i Adelsaarbogen (IX, S. 145 f, XXXIII, S. 442f.
m. m. 11.).
4 A. Hude anf. Aktsamling S. 8—12.
5 Ikke, som A. Hude sst. 8 angiver, en »Afskrift« paa Plattvsk. —
Trykt i Danske Magazin 3. R. I, S. 223.
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Avore i Worthingborch«; en Sammenligning af dette Sted med
andre Kilder viser ganske klart, at der sigtes til Raadsmødet i
Paasken 14381. Et tredie Punkt i Brevet vidner dog utvetydigt
om, at dette gentagne »vi« ikke tør opfattes altfor bogstaveligt.
Det hedder: »Item schreue wi ethers herredom til utaff Korsør
nu um helghemøsse tidh nu nest forlethen [d. e. ca. 1. November
1438], hardhelighen formanendis . . .« o. s. v., hvorefter der følger
en Angivelse af Brevets Indhold. Hvem der menes med dette
sidste »vi«, er vi saa heldigt stillede ret nøjagtigt at kunne fastslaa; det maa nemlig være omtrent den samme Forsamling, der
faa Dage før — 27. Oktober — tiltraadte en Skrivelse til Kri
stoffer af Bayern2, hvori de indtrængende anmodede ham om
snarest muligt at komme til Danmark. Gaar vi ud fra denne
Identitet, saa følger deraf ikke blot, at Opsigelsesbrevets »vi«
dækker over Rigsraadet, idet Korsørbrevets Navneliste udtrykke
lig efterfølges af Betegnelsen »regni Dacie consiliarii«, men ogsaa,
at Anvendelsen af det anførte Pronomen ikke er strengt logisk;
en simpel Optælling viser nemlig, at af Indkaldelsesbrevets 20
Raader ganske vist de 18 genfindes i Opsigelsesbrevet; men dette
har rigtignok yderligere 163 Udstedere af hvilke muligvis en
enkelt, men næppe ret mange kan have været til Stede i Korsør.
Altsaa: Af de Steder, hvor Opsigelsesbrevet siger »vi« og mener
Rigsraadet, dækker Stedordet i det ene af de tre Tilfælde kun over
omtrent Halvdelen af Udstederne. Heraf følger igen, at der ikke
foreligger nogen som helst fornuftig Grund til at antage, at Sprog
brugen de to andre Steder skulde svare bedre til Logikkens Krav.
Den naturlige Forklaring er tværtimod den, at netop de samme
Mænd, der tidligere havde forhandlet med Kong Erik, ogsaa
indenfor den Forsamling, der hin Sommerdag i Lübeck enedes
om Opsigelsen, var baade de fornemste og de, hvem Ansvaret
fortrinsvis vilde komme til at paahvile, og at de derfor ansaa
sig for berettigede til for Nemheds Skyld at skrive »vi« om sig
selv uden smaaligt Hensyn til de øvrige tilstedeværende; denne
Tolkning er saa meget mere nærliggende, som det maa anses for
givet, at selve Formuleringen af Brevets Tekst skyldes en af de
fornemste Raader — snarest vel Ærkebispen, maaske ogsaa en
Mand som Erik Nielsen Gyldenstjerne.
Afgørende bliver imidlertid først og fremmest Brevets Slut1 A. Hudc anf. St. S. 10, jfr. sst. S. 4 og 16 f. samt Erslev: Erik af
Pommern S. 391—93.
2 A. I-Iude anf. St. S. 3—8.
3- Fraregnet 3 senere tilføjede Navne, til hvilke der selvfølgelig ikke i
denne Forbindelse kan tages Hensyn.
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ning, hvor det efter et kort Resumé af hele den foregaaendc Ar
gumentation hedder:
». . . thy nøthis wi alle her effterscreffne Johannes1) met gudz
nadhe erchebiscop i Lund etc., Naffno2) i Othensyø, Gristiern3)
i Ripe, Ulric4) i Arhus oc Gereth5) i Burlom, met samme nadhe
biscoppe, Beynt6) prior i Andwordeskow, Eric Nielssøn7), Henric
Knutssøn8), Luder Kabel9), Morten Jenssøn10) oc Esge Brok11),
riddere, Awe Lunge12), Pether Lucke13), Otte Nielssøn14), Gereth
Bryseke15), Jeiop Basse16), Pauel Laxman17), Olaff Axilssøn18),
Anders Hak19), Otte Skinkel20), Niels Ericssøn21) aff Skiwe,
Joachim Flemming22), Olaff Lunge23), Pether Skram24), Eric
Nielssøn25) aff Brøtzskow, Maghens Jenssøn26), Lasse Thomessøn27), Eghardh Frille28), Maghens Ebbessøn29), Niels Laurentssøn30), Joachim Erikssøn31), Lasse Johanssøn32) aff Podarpe,
Anders Petherssøn33) aff Bramslucke oc Bertel Brems34), wæpnere,
at sie ether mantzschap up upa alle wore eghne weyne oc upa alt
rigis inbyggeris weyne, som Danmarks krone wele ware tro oc
hulle, som thøm alle aff ære oc rette bør at ware. Oc thy sie wi
ether oc up radh, mantzschap oc thieniste, oc wele ther met
forse oss um een annen herre, hwor wi kunne, oc wele thes upa
wor æres weghne oc alle Danmarks inbyggeris weghne, effter
thy som fore screuit staar, imot ether uforsømethe waro. Datum
Lubec anno domini mcdxxx nono in vigilia nativitatis beati
Johannis baptiste nostris sub sigillis presentibus impressis. Item
wi effterscreffne Glawes Rønow35), Timme Nielssøn36) oc Jasper
Bryseke37) fulburdhe alle thesse forscreffne article oc sie ether oc
up mantzschap oc thieniste, oc lade wi wore inceyle thryckis met
wilie oc witzscap for thette breff met forscreffne hetherlighe
herrers oc gothe mentz inceyle«.
Den Iagttagelse ligger lige for, at Udstederne har forsømt
direkte at angive, hvem de er. Dette Faktum maa, hvis man vil
anse dem alle for Raader, i sig selv kaldes ret mærkværdigt og
bliver det endnu mere ved Sammenligning dels med det allerede
nævnte Indkaldelsesbrev til Kristoffer af Bayern, dels med de
Klagepunkter mod Erik af Pommern1, der opsloges paa Kirke
dørene i Lübeck. Begge disse Aktstykker, der staar i saa nær
historisk Sammenhæng med Opsigelsesbrevet, giver nemlig i saa
Henseende klar Besked. Til Indkaldelsesbrevets Navneliste føjes
som anført udtrykkeligt Betegnelsen »regni Dacie consiliarii«; i
Klagepunkternes Slutningspassus angiver Udstederne at have
trykt deres Segl under Brevet »van desserne vorscreuenen rikesrades unde manne wegene van Dennemarken«; de forholdsvis
1 A. Hude anf. St. S. 12—21.
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faatallige Beseglere betegner sig med andre Ord som et Udvalg
af Raadet, af hvilke de i øvrigt faktisk alle var Medlemmer1.
Naar nu i Modsætning hertil Opsigelsesbrevets Udstedere alene
angiver deres almindelige Titel — Riddere og Væbnere — men
derimod forsømmer at meddele, i hvilken Egenskab og med hvad
Ret de her optræder paa alle Danskes Vegne, saa er det en i høj
Grad usandsynlig Fortolkning, at der ved et Aktstykke af saa
afgørende Betydning skulde foreligge en af de i Datidens mindre
høj officielle Dokumenter hyppige Skødesløsheder. Ulige mere nær
liggende synes den Forklaring, at man denne Gang ikke med
mindste Ret har kunnet tilføje »regni Dacie consiliarii« efter
Listens sidste Navne, og at man heller ikke har kunnet finde
nogen anden adækvat Betegnelse for Forsamlingen i dens Helhed.
Formodningen herom bestyrkes tilmed væsentligt gennem de til
Brevets Slutning føjede Linjer, hvorved endnu tre Stormænd til
træder Opsigelsen; da nemlig disse daarligt kan undgaa at nævne
de oprindelige Udstedere, saa kalder de dem »hæderlige Herrer
og gode Mænd«, ikke — som det var naturligst, dersom de virkelig
alle var Raader — »Rigens Raad og gode Mænd«2.
Yderligere Oplysning kan vindes ved en personalhistorisk
Gennemgang af de enkelte Udstedere med særligt Henblik paa
deres Forhold netop til Rigsraadet. De kan i saa Henseende deles
i tre Grupper.
1. Medlemmer af Raadet 23/6 1439 var utvivlsomt Nr. 1—16,
Nr. 18 og Nr. 21, der alle forekommer i Indkaldelsesbrevet af
27/10 14383, samt Nr. 17, der nævnes som Raad 15/n 14344. I alt 19.
2. Senere forekommer som Raader (Datoen for den tidligste
sikre Dato vedføjes i Parentes): Nr. 19, Anders Hak (7/x 14436);
Nr. 22, Joachim Flemming (18/7 14496); Nr. 23, Oluf Andersen
1 De forekommer nemlig alle i Indkaldelsesbrevet.
2 Jfr. f. Eks. Indkaldelsesbrevet, A. Hude anf. St. S. 3.
3 Sst. S. 8.
4 Rydberg: Sverges Traktater III, S. 124.
5 Huitfeldt: Danmarks Riges Krønike, Folioudg., S. 831. Den For
tegnelse over Raadets Medlemmer 1443, H. her meddeler i Anledning af
Kristoffer af Bayerns Kroning i Ribe, bygger øjensynligt helt og holdent
paa den umiddelbart efter aftrykte Tiendeforordning af 7/j 1443. Holder
man sig til dennes af H. gengivne latinske Redaktion, synes Berettigelsen
af den Slutning, hvorved han gør de deri nævnte adelige til Raader, temmelig
tvivlsom; den bestyrkes imidlertid af den i Rigsarkivet bevarede danske
Udfærdigelse (af 8/1), som paa flere Punkter afviger fra den latinske og
navnlig i sin Slutning udtrykkelig betegner de 9 adelige som »righens radh«.
6 Repert. dipi. I, Nr. 7906. Det er dog ret sandsynligt, at han var indtraadt i Raadet allerede 5’6/7 1447, under hvilke Datoer han forekommer
nævnt, ganske vist kun i Rettertingsbreve, men paa ret fremtrædende Plads,
mellem utvivlsomme Raader [Repert. dipi. I, Nr. 7707 og Danske Samlinger
I, S. 172. Jfr. ogsaa Diplomatarium Norvegicum V, S. 546}.
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Lunge (18/n 14481); Nr. 27, Laurids Thomessen (Vestenie) (2/7
14492); Nr. 28, Eggert Frille (n/6 14423); Nr. 29, Mogens Ebbesen
Galt (2/7 14494); Nr. 35, Claus Rønnow (2/7 14395); Nr. 36,
Timme Nielsen Rosenkrantz (16/5 14556). I alt 8.
3. Ikke med Sikkerhed kendte som Raader: Nr. 20, Otte
Skinkel, f ca. 1448; Nr. 24, Peder Skram, levede endnu 28/7
14657; Nr. 25, Erik Nielsen (Rotfeld), f 14528; Nr. 26, Mogens
Jensen (Løvenbalk), synes f 1441; Nr. 30, Niels Lauridsen (Kabel),
Lollik, f ca. 1445; Nr. 31, Joachim Eriksen9; Nr. 32, Lasse
Johansen af Paarup, Lollik, levede endnu 145810; Nr. 33, Anders
Pedersen (Godov), Lollik, levede endnu 2/2 145711; Nr. 34, Bertel
Brems, Lollik, levede endnu 18/n 144912; Nr. 37, Jesper Bryske,
Lollik, levede endnu 30/7 148113. I alt 10.
Af disse tre Grupper giver den første ikke Anledning til særlig
Omtale; at rundt regnet den første Halvdel af Brevets Udstedere
faktisk var Raader, derom er der ikke Tvivl. Den anden er noget
1 Repert. dipi. I, Nr. 7830.
2 Huitfeldt anf. St. S. 846.
3 Repert. dipi. I, Nr. 7248. For den Formodning, at han allerede under
Erik af Pommern skulde være indtraadt i Raadet, taler det, at han sst.
Nr. 6975 nævnes sidst i en Liste over »Raad og Retterthing«, som ellers
alene omfatter Raader. Om Betydningen af hans Forekomst i Forleningsbrevet til Hertug Adolf 1440 jfr. nedenfor S. 91.
4 Huitfeldt anf. St. S. 846. Norvin angiver [Danske Herrcgaarde II,
Lolland-Falster, S. 101], uvist efter hvilken Kilde, at han blev Raad under
Kristoffer af Bayern.
5 F. H. Jahn: Danmarks Historie under Unionskongerne, S. 509.
6 Hanserecesse 2. Abth. IV, S. 253.
7 O. Nielsen: Harsyssels Diplomatarium, S. 54. Overfor det Faktum,
at han saaledes lever 26 Aar efter Opsigelsesbrevets Udstedelse uden i noget
Aktstykke at forekomme som Rigsraad, vil der ikke kunne lægges nogen
som helst Vægt paa, at en temmelig sagnagtig Slægtebogsnotits [Danske
Magazin 5. R. II, S. 121 f.) gor ham til Rigens Raad og Marsk under Kri
stoffer af Bayern.
8 Lige saa lidt ved denne som ved Nr. 30 og 32 kan der tillægges Repert.
dipi. I, Nr. 6991, nogen Beviskraft; kun en ukyndig Afskriver kan være
kommet paa den Tanke at identificere de deri forekommende »gode Mænd«
med Rigsraader; en Undersøgelse af Navnelisten viser hurtigt, at det kun
kan dreje sig om et endda specielt lollandsk præget Retterting.
9 Forekommer — saa vidt vides — ellers ikke. Maaske identisk med den
Jakob Eriksen, der 1418 skænker Maribo Kloster Gods [Ældste danske
Archivregistraturer III, S. 262.]
10 Synes at have medbescglet Lollands Vilkaar [Geheimearchivets Aarsberetninger V, S. 62]; nævnes oftere i Maribo Klosters Breve, senest 1458
[Ældste danske Archivregistraturer III, S. 278]. Maaske identisk med
Laurids Jensen (Vasspyd), der imidlertid heller ikke kendes som Raad.
11 Kjøbenhavns Diplomatarium I, S. 193.
12 Repert. dipi. I, Nr. 7930.
13 Rigsarkivet, Ods Herred 60.
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mere problematisk. Da Kilderne til vor Viden om Raadets Sam
mensætning før 1448 er ret sparsomme, foreligger en Mulighed for,
at nogle af disse Mænd har været Raader allerede i 1439, uden at
dette nu kan paavises. I særlig Grad gælder dette Claus Rønnow,
Anders Hak og Eggert Frille1. Nærliggende er dog den Antagelse,
at netop disse Mænds Medvirkning ved Omvæltningen har lettet
deres Optagelse i Raadet under den nye Konge, mens det er noget
mindre sandsynligt, at de kort efter at være blevet Rigsraader
skulde vende sig mod den, hvem de skyldte Udnævnelsen. Og
om Gruppens øvrige Medlemmer gælder det, som man vil se, at
de først under Kristian I kendes som Raader.
Ogsaa med Hensyn til den tredie Gruppe kan maaske Kildernes
Fattigdom her og der vildlede; muligt er det saaledes, at Mænd
som Otte Skinkel, der har saa fremtrædende en Plads i Navne
rækken, eller Mogens Jensen (Løvenbalk), der synes at være død
ret ung, virkelig har haft Sæde i Raadet. Højst usandsynligt er
det derimod, at dette skulde være Tilfældet med alle Gruppens ti
Medlemmer. I Særdeleshed vilde det være meget mærkværdigt,
om Peder Skram og Jesper Bryske, der først døde henholdsvis
26 og 42 Aar efter Opsigelsesbrevets Udstedelse, skulde have
været Rigsraader under Kristian I, uden at dette spores i et eneste
af de ret talrige Raadsbreve fra denne Konges Regeringstid.
Undersøgelsen af selve Brevets Tekst — navnlig dets Slutning
giver altsaa gode Grunde for den Antagelse, at Raadet ved
denne Lejlighed har suppleret sig med andre adelige. Dette er
dog ikke tilstrækkeligt. Endnu maa det Spørgsmaal undersøges,
om Datidens statsretlige Forhold og Former tillader os at antage,
at ogsaa andre end Rigsraadets Medlemmer kunde deltage i og
medvirke ved en Konges Afsættelse. Hertil er i første Række at
bemærke, at ingen dansk Haandfæstning direkte foreskriver,
hvorledes et engang fuldbyrdet Kongevalg skal kunne ophæves
igen; end ikke den saakaldte Oprørsparagraf, der i øvrigt som
bekendt første Gang forekommer i Unionshaandfæstningen 1483,
giver nogen egentlig Afsættelsesret, men berettiger kun Rigernes
Indbyggere til at afværge Haandfæstningsbrud fra Kongens Side
uden dermed at forbryde deres Ed2. Dernæst er der god Grund til
at fremhæve, at heller ikke Retten til at vælge Kongen 1439 til
kom Rigsraadet som saadant3. Kristoffer II, Valdemar III og
Oluf valgtes paa almindelige Rigsforsamlinger, hvis i øvrigt uklare
Karakter der her ikke er Grund til at komme ind paa; Valdemar
1 Om denne jfr. S. 89, Note 3.
2 Geheimcarchivets Aarsberetninger II, S. 50 og 64.
3 Jfr. herom Matzen: Danske Kongers Haandfæstninger, S. 40 IT.
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Atterdag og Dronning Margrethe (i hendes Egenskab af Rigets
Formynderske) hyldedes paa Landstingene; det samme gjaldt
Erik af Pommern selv, om hvem det i en samtidig Hovedkilde,
den store Forordning af 1396, siges, at han er »hylleth oc vntfanget« til Herre og Konge af »righens mæn j Danmark aff allæ
Lande«1 — en Betegnelse, der utvivlsomt kunde have været an
vendt ogsaa om Opsigelsesbrevets Udstedere. Paa denne Bag
grund forstaar man bedre de Udtryk, der anvendes i Aktstyk
kets Slutning. Den egentlig afgørende Sætning deri, den hvori
hele Brevets Handlingsindhold er sammentrængt, lyder: ». . . thy
nøthis yvi ... at sie ether mantzschap up . . .«; først hvor
samme Tanke et Par Linjer længere nede genoptages, findes det
noget fyldigere Udtryk: »Oc thy sie wi ether oc up radh, mantz
schap oc thieniste . . .«. Vægten laa saaledes paa Opsigelsen af
»Mandskab«; men hertil kunde naturligvis ogsaa udenraads Adel
meget vel være med.
Det skal endnu anføres, at der fra Tiden omkring 1439 ogsaa
foreligger andre Eksempler paa, at Raaderne ved Statshandlinger
af afgørende Betydning har søgt Støtte hos andre adelige. Dette
gælder saaledes om to af de vigtige Fredsslutninger i 1435, nemlig
Traktaterne i Vordingborg med Hertug Adolf2 (15. Juli) og i
Stockholm med det svenske Raad3 (14. Oktober); ved begge Lej
ligheder optræder som »Medlovere« et stort Antal adelige, hvem
ingen i den Anledning har anset for Rigsraader. Paa lignende
Maade forholder det sig utvivlsomt med Lensbrevet til Hertug
Adolf af 30. April 14404; der er nemlig næppe nogen Grund til
at fastholde Mollerups Antagelse5, at Lensbrevet — i Modsæt
ning til Opsigelsesbrevet — skulde kunne tjene til Bevis for sine
Besegleres Raadsværdighed. Mollerup har rimeligvis ladet sig
vildlede af, at Forleningen angives foretagen »na Raat vnd Vulburt vnsers vnd des Riks tho Denmarcken volmechtigen Rade«;
heraf kan man imidlertid ikke uden videre drage den Slutning, at
Brevets Medbeseglere er Rigsraader; selv kalder de sig da ogsaa
kun »des Rickes vnd der Kronen tho Denmarcken Prælaten,
Ritter vnd Manne«. Til desuagtet at identificere dem med Raadet
er der saa meget des mindre Grund, som over en Tredjedel af dem
— og deriblandt Tyskere som »Lippoldt LandtgrafTve tho Lichtenberg« og »Albret Morer Hoffmeister« — ellers ikke vides at have
1
2
3
4
5

Geheimearchivets Aarsberetninger V, S. 53.
Rydberg: Sverges Traktater III, S. 135—140.
Sst. S. 147—152.
Huitfeldt: Danmarks Riges Krønike, Folioudg., S. 825 f.
Hist. Tidsskr. 5. R. V, S. 14 Note 1.
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været Raader i 1440. De tvivlsomme Navne i dette Dokument er
tilmed delvis forskellige fra dem i Opsigelsesbrevet; at henregne
samtlige Udstedere af begge Breve til Raadet vilde saaledes
uden Tvivl være meget dristigt; men hvorfor foretrække det ene
fremfor det andet?
Ubetinget sandsynligst er det da, at den Forsamling, der
officielt vedtog Erik af Pommerns Afsættelse, ikke uden videre
var identisk med Rigsraadet; til den afgørende Beslutning havde
dette styrket sin Stilling ved at give en Del udenraads adelige
Part i Ansvaret. Hvem disse Adelsrepræsentanter saa blev, der
med tog man det næppe saa nøje; et karakteristisk Træk er det i
hvert Fald, at af den sidste og mest tvivlsomme Gruppe af Ud
stederne er mindst Halvdelen smaa lollandske Adelsmænd. Mens
man vanskeligt vil kunne forklare sig, hvorfor netop denne
Landsdel skulde være saa uforholdsmæssigt stærkt repræsenteret
i Rigsraadet, forstaar man let, at Lollikerne ved netop denne
Lejlighed mødte særlig mandsstærke; de boede Lübeck nærmest
og havde dermed særlig bekvem Lejlighed til at komme med til
den historiske Begivenhed; og omvendt var det nemmest for
Raadet at appellere netop til deres Støtte i Afgørelsens ansvars
tunge Time.
Henry Bruun.

2.
Dronning Christina.
Det er med interesse, man griber den bog om vigtige afsnit af
dronning Christinas liv, som den svenske historiker. professor
Curt Weibull for nylig har udsendt. (Drottning Christina. Studier
och forskningar. Stockholm 1931). W. er især kendt ved sine kritiske
bidrag til nordisk historie i den ældre middelalder. Det er paa et
nyt felt, han her udfolder sin kritiske metodik, og man følger med
stor interesse, hvilke resultater hans metode giver anvendt paa
et emne af den nyere tids historie, hvor det materiale, som bydes
historikeren, er langt rigere, hvor der er mulighed for at følge
hændelsesforløbet langt mere en détail, og hvor de handlende per
soner som oftest er langt stærkere og mere alsidigt belyst — men
derfor ogsaa vanskeligere at sammenfatte i enkelte formler. Den
store kunst, den svære kunst at »prøve aanderne«, baade dem, der
har skabt historie, og dem der har overleveret de førstnævntes
gærninger til eftertiden, bliver ikke lettere at udøve, hvor kil
derne er talrige, end hvor de kun er faa. Tværtimod! Jo flere
stemmer, desto større disharmoni.
W. vier bogen til mindet om sin fader, den udmærkede hi-
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storiker Martin Weibull, og med rette. Ikke blot var Martin
Weibull en af de fineste kendere af det 17. aarhundredes historie,
som Norden har ejet, men sønnen har direkte gjort brug af arkiv
materiale, indsamlet af faderen, og han optager og viderefører
de synsmaader paa Christina og hendes historie, som Martin
Weibull fremsatte i sin metodisk banebrydende afhandling »Om
»Mémoires de Chanut«« i Svensk Hist. Tidskr. 1887—88.
Det bestaaende i denne afhandling er især paavisningen af,
at det i 1674 i Paris udkomne memoireværk om Christina med
urette bar alene Chanut’s navn. Det afsnit af det, som omfatter
tiden fra sommeren 1651 til sommeren 1653, er ikke som det foregaaende afsnit bygget paa depesjer fra Pierre Chanut, som var
fransk ministerresident, senere ambassadør i Stockholm i aarene
1645—51, men paa depesjer fra hans legationssekretær, fra de
cember 1651 hans efterfølger som resident, Picques. Den ugunstige
bedømmelse af Christina, som træder frem i dette afsnit, skyldes
altsaa ikke Chanut, men Picques, og Weibull fremhæver med
rette, at denne bedømmelse maa ses i lyset af Picques’ personlige
stilling. Han holdtes paa afstand af dronningen, og han maatte
som den franske regerings repræsentant med stigende uvilje se
den fortrolighed, hun viste sin franske livlæge, den til frondøren
Condé knyttede Bourdelot, og den spanske ambassadør don
Antonio Pimentel. Weibull paaviser, at enkeltheder i Picques’
skildring stemmer daarligt med, hvad vi ved fra andre, især
svenske kilder, og han mener sig derfor berettiget til at se bort fra
alle de angreb paa dronningens karakter og moralske vandel,
som den indeholder, og som havde paavirket tidligere historikeres
syn paa Christina.
Der er ikke her anledning til at gaa nærmere ind paa Martin
Weibulls afhandling, skønt enkeltheder i den — som den ube
tingede tiltro han skænker Christinas mange aar efter nedskrevne
korrekturer til baade Chanut’s og Picques’ skildringer — ægger
til modsigelse. For Curt Weibull staar faderens syn paa Christina
— der i meget falder sammen med det syn, hun selv ønskede fastslaaet — som uimodsigeligt rigtigt, og han lægger det til grund
ved de afsnit af hendes historie, som han i sit skrift tager op til
behandling.
Det første af disse hedder »Christina och Carl Gustaf. Tronfoljdsfrågan«. W. skildrer her den barndoms- og ungdomskærlighed
mellem Christina og hendes fire aar ældre fætter, hvorom be
varede smaa billetter fra hende bærer vidne. Da Karl Gustav i
december 1645 vendte hjem efter tre aars tjeneste i Torstenssons
armé, var denne kærlighed ganske udslukket hos den nittenaarige
dronning. W. søger aarsagen til dette omslag i, at dronningen, der
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aaret forinden som myndig havde overtaget regeringen, gik helt
op i sine ny politiske interesser og ikke ønskede at dele magten
og æren med nogen ægtefælle. Hun skød tanken om ægteskab fra
sig, da stænderne i 1647 paamindede hende om ønskeligheden af
et saadant. Hun lod bestemt Karl Gustav forstaa, at af kærlighed
tog hun ham i alt fald aldrig, selvom statshensyn maaske en gang
kunde bevæge hende dertil. I 1649 erklærede hun i raadet, at det
var hende »umuligt at gifte sig«. »Rationes hertil fortier jeg«.
W. kommer ikke nærmere ind paa disse mærkelige ord, paa
arten af disse rationes. Hans skildring gaar ud paa at vise, hvor
ledes Christina søgte at skaffe Karl Gustav erstatning for den
brudte forhaabning om ægteskab med dronningen — der for den
rigt begavede og virkelystne mand tillige var forhaabningen om
at komme til at spille en rolle i svensk regering — ved at faa ham
anerkendt som tronfølger efter hendes død. Hendes hovedmotiv
til gennemførelsen af tronfølgervalget søger W. i hendes ønske om
»säkerställandet och befästandet av den svenska konungamakten«;
det blev hendes politiks ledende tanke, dens faste retning, lige
fra hun i 1647 gjorde den til sin (dens første ophavsmand synes
at have været hendes farbroder rigsadmiral Carl Carlsson Gyllenhielm), og til den endelig blev gennemtvunget paa rigsdagen i
1650. Pfalzgrevens udnævnelse til den svenske hærs generallissimus
i 1648 var det første skridt paa vejen mod maalet. Christina førte
her en kamp mod Axel Oxenstierna og rigsraadet, en kamp, som
for hende stod som en kamp for kongedømmet mod det valgrige
eller den adelsrepublik, som hun — i disse for kongemagten rundt
om i Europa ugunstige aar — mistænkte den svenske høj adel
for at stræbe efter. Hun benyttede som middel i denne kamp for
at tvinge raad og adel den stigende modsætning mellem dem og
de lavere stænder, som fandt udtryk i de sidstnævntes angreb
paa de adelige skattefriheder og deres krav om en reduktion af
det afhændede krongods, og som kom til voldsomt udbrud paa
rigsdagen i 1650.
W. har utvivlsomt nogen ret i sin beundring for »drottningen
diplomaten«; Christinas intelligens ogsaa paa politisk omraade
var af meget høj rang. Det falder sværere saa ubetinget at dele
hans syn paa hende som forkæmper for kongemagten mod et adels
vældes ulykker. Ganske bortset fra, om faren for disse var saa
stor ----- denne tids svenske høj adel besad som helhed en stats
følelse, som søger sin lige i noget andet land1 —, saa hvilede
1 Den nærmeste samtidige parallel er vel det hollandske vroedschapspatriciat, hos hvilket standsegoisme fandtes parret med en levende følelse
for statsvellet — ogsaa hos dets leder Johan de Witt — og som gennem en
aarrække viste sig i sjælden grad regeringsdygtigt.
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raadets modstand mod en successionsordning, som forsynede riget
med en tronarving af tysk faderslægt og med tyske fyrsteinteresser,
der tillige var den svenske hærs øverstkommanderende, paa et
tidspunkt, hvor dronningen endnu ikke havde tilkendegivet sin
vilje til at nedlægge kronen, endnu var ganske ung og — trods
sin nægtelse — kunde tænkes at ville gifte sig og faa børn, paa
et sundt grundlag. Man tilgiver let den grove ed, som undslap
Axel Oxenstierna ved underskrivelsen af successionserklæringen
af 16491.
Vigtigere er dog, at Christinas finanspolitik ganske undlod at
røre ved den økonomiske hovedaarsag til den truede magt
balance mellem kongemagt og adel. Tværtimod: hun solgte og
bortgav i sine sex første regeringsaar langt flere af kronens godser
end formynderregeringen i de tolv aar den sad ved magten (s. 61).
W. skildrer hende som en ukritisk elev af Axel Oxenstiernas
finanspolitiske system, som bares af den tanke, at kronens in
direkte indkomster — som indgik kontant og derved var at fore
trække fremfor de gamle in natura indgaaende gods- og skatte
indtægter — øgedes ved at krongodserne kom under den mere
intensive privatdrift. Men er det virkeligt rigtigt at skildre for
myndertidens domæneafhændelser, der bestemt stred mod den af
Oxenstierna redigerede regeringsform af 1634, som skyldtes øje
blikkets paatrængende krav, og som holdtes indenfor bestemte
grænser, som udslag af et økonomisk idésystem? Først under
Christinas egenregering kom der system i sagen, men den ledende
tanke i dette system er det lidt svært at øjne2.
Endelig er der Christinas i august 1651 i raadet kundgjorte,
3 aar senere udførte beslutning om at nedlægge Sveriges krone
og dermed for sit vedkommende udtræde af kampen for den
svenske kongemagts betryggelse.
W. ser motivet til denne beslutning udelukkende deri, at
dronningen var blevet katolik og ønskede aabent at træde over
i den katolske kirke. Hun drog konsekvensen af religionsforord1 W. indrømmer, at »Christina spelade ett för henne själv icke ofarligt
spel. Hon kunde i tronföljaren riskera en allvarlig konkurrent om makten«
(s. 44). Han burde i sit en kende raillerende referat af raadets modargu
menter (s. 37 ff.), som dronningediplomaten »smulade sönder«, have crindret om den fare, som var til stede ikke blot for dronningen, men for
rigets ro.
2 W. henviser m. h. t. kilder og litteratur for skildringen af Christinas
indre politik til en afhandling af ham i »Scandia« for 1932, som endnu ikke er
kommet anm. i hænde. — Han synes her i nogen grad paavirket af historie
skrivende nationaløkonomers hang til at udviske det virkelige begiven
hedsforløb ved for stærk systematisering.
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ningen af 1617, som erklærede papistiske konvertiter for fredløse
»over alt Sverige«.
W. forkaster dronningens to erklæringer — i raadet august
1651 og i brev til Ghanut 1654 — hvori hun henlægger sine første
tanker om tronfrasigelse til 1645—46 — altsaa til den tid, da hun
begyndte at føle, at det ikke kunde blive til noget med barndoms
tidens og de første ungpigeaars drømme om et liv ved fætterens,
den mandlige Vasaætlings side. Han sammenfatter disse erklæ
ringer og nogle hos Pufendorf og Arckenholtz overleverede ytrin
ger af hende, efter hvilke hun var blevet katolik allerede i 1648,
i den almindelige karakteristik, at »de ha delvis (?) uppenbarligen
tillkommit för att förvilla världen« (s. 118, note 2). Man fristes
til her, som ogsaa ved andre punkter i W.s bog, at anvende de
ord, som Holberg bruger om Arckenholtz i anledning af dennes
store værk om dronning Christina, »qu’il agit plutot en avocat
qu’en historien«. Der foreligger nemlig ingen tvingende grund til
at bestride sandheden af de førstnævnte erklæringer udover den,
som følger af den weibullske opfattelse af hendes karakter: at
hun ikke kan antages at have fattet denne tanke uden udfra det
kategoriske etiske imperativ, som trosskiftet opstillede.
Afgørende bliver her opfattelsen af dronning Christinas per
sonlighed.
W. betoner meget stærkt hendes store ansvarsfølelse. »Man
har menat, att Christina brast i åtskilligt som regerande drott
ning. Men hon brast aldrig i ansvarskänsla«1. At beholde kronen
var »ett eminent personligt intresse för Christina«. Naar hun nedlagde den, gjorde hun det, fordi det var hendes pligt mod fædre
landet at ofre sin egen personlige fordel. Tronfrasigelsen var en
handling, udsprungen af den »vertu« , som efter hendes udtalelser
til Chanut og Descartes burde være menneskets højeste ledestjærne (sml. s. 126—27).
Vi sættes ved W.s egen bog i stand til at maale rækkevidden
af Christinas ansvars- og fædrelandsfølelse. I 1655, efter tronfra1 Martin Weibull: »Således, huru man också må bedöma hennes re
gering, men drottning Christina har ej sjelf för sin person saknat vilja att
göra väl«. Dette i tilknytning til Christinas senere randbemærkning i en
paa Picques bygget skildring af hendes tronfrasigelse. At denne udsattes
til 1654, skyldtes, at »elle n’avoit pas fait encore tout ce qu’elle vouloit faire
pour le bien de l’état . . .« Sv. Hist. Tidsskr. 1887, s. 175—76. Sml. Bildt:
Christine de Suéde et le cardinal Azzolino. Lettres inédites (1660—68)
(Paris 1899), p. 27, hvor der frakendes Chr. baade »amour de son pays, de
son peuple« og »le sentiment du devoir«, Bildt kender og citerer M. Weibulls
afhandling. — Christina har i sandhed været et modsigelsens tegn for
historikerne ’
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sigelsen, frygtede Christina, som det viste sig, uden grund, at den
svenske regering skulde fratage hende hendes underholdslande,
naar hun offentlig gik over til katolicismen. Hun bad da gennem
den østrigske feltherre grev Raimondo Montecuccoli kejseren om
beskyttelse for sine tyske underholdslande og talte samtidig med
Montecuccoli om, at hun, hvis den svenske regering foretog det
frygtede skridt, vilde søge hjælp hos andre fyrster, samle en hær
og med den søge at erobre det svenske Pommern (s. 149)1. Det
var en hovedhjørnesten i Gustav Adolfs svensk-tyske Østersøstat,
som skulde ofres, for at hans datter kunde føre hof i Rom.
Christinas omvendelse2 tegner W. som en gradvis fremad
skridende, roligt og følgerigtigt stedfunden proces; Motiverne er
overvejende af intellektuel natur. Den begynder, som Christina
selv skildrer det som ældre kvinde, med barnets »naive opposition«
mod den haarde protestantiske trostvang. Uden nogensinde at
forlade kristendommen danner hun sig som ung kvinde sin egen
religion paa dens grundlag. Chanut og Descartes, »tänkarna på
katolsk grund«, leder hendes tanker og følelser i katolsk retning.
Ved hemmelig henvendelse til jesuitergeneralen i Rom i efteraaret 1651 faar hun i begyndelsen af 1652 to som adelsmænd for
klædte italienske jesuiter sendt til Stockholm. Kort efter deres
ankomst, i maj 1652, tog hun den endelige beslutning om at ind
træde i pavekirken.
Det ydre hændelsesforløb kan her nogenlunde fastslaas gen
nem Christinas brevvexling med jesuiterne i Rom og andre sam
tidige breve og beretninger. Langt vanskeligere er det at vinde
et fuldt sikkert billede af, hvad der er foregaaet i Christinas sjæl.
Vi har her i hovedsagen kun hendes egne senere udtalelser at
holde os til.
For W. er beslutningen om trosskiftet det primære, beslut
ningen om tronfrasigelsen en simpel følge deraf. Men da Christina
den 7. august 1651 første gang kundgjorde denne sidste beslutning
i raadet, havde hun efter de foreliggende vidnesbyrd endnu ikke
taget en endelig beslutning om at blive katolik. Macedo, som hun
fem dage forinden havde sendt til jesuitergeneralen i Rom, med
delte denne, at »hun ønskede at omfatte den katolske lære og
gøre store gærninger i Guds tjeneste, naar hun i sit indre var
blevet overbevist om sandheden« (s. 111). Christina var altsaa da
endnu ikke overbevist katolik, hun befandt sig endnu paa over1 Sml. de senere forhandlinger med kejseren angaaendc Svcnsk-Pommcrn: Sveriges historia till våra dagar VII (1926), s. 238.
2 Kapitlet om »Christinas övergång till katolicismen« er tidligere i alt
væsentligt samme form trykt som afhandling i »Scandia«! (1928), s. 215—57.
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vej eisernes stadium, da hun erklærede raadet, at hun ikke mere
vilde være dronning i Sverige. Christina angav hovedmotivet til
sin beslutning paa samme forblommede maade som to aar tid
ligere motivet til, at hun aldrig vilde eller kunde gifte sig. Dette
motiv »sade H. Kungl. M: t sig ännu intet kunna riksens råd
upptäcka« (s. 119). Rigets raad vidste ikke, hvad det skulde tro.
Men kan vi være sikre paa, at vi har loddet beslutningens sidste
og dybeste grund?
I maj 1652 meddelte Christina jesuitfædrene Malines og
Casati sin beslutning om at indtræde i den katolske kirke. Men det
varede endnu næsten to aar, før hun atter og nu uigenkaldeligt
stillede raadet overfor beslutningen om tronfrasigelsen.
W. lader disse aar hengaa med de hemmelige forberedelser til
tronfrasigelsen og modtagelsen i den katolske kirke. Disse meget
langvarige forberedelser lededes af dronningen »med en diplo
matisk skicklighet och en kall förställningskonst utan like«. W.
oplyser desværre ikke noget nærmere om arten af disse forbere
delser, som krævede saa lang en tid, men hans opfattelse af Chri
stina er klar: hun styrede klogt, myndigt og viljefast sin skæbnes
baad mod det maal, som sattes af hendes religiøse overbevisning
og hendes overbevisning om, hvad der tjente Sveriges vel. Denne
opfattelse er radikalt forskellig fra den almindeligt herskende.
Martin Weibull skabte mistillid til Picques' beretninger om dron
ningens karakter og levevis, men man fastholdt den opfattelse,
at Christina i disse aar var præget af en dyb uro og levede paa en
maade, som var nedbrydende for hendes sundhed.
Som ved spørgsmaalet om Christinas pligt- og fædrelands
følelse staar her mening mod mening. Vi har set, at W.s opfattelse
paa det nævnte punkt synes svagt underbygget. Hvorledes for
holder det sig med hans opfattelse af hende som en klarlinjet og
maalsikker religiøs-etisk personlighed?
Ja, vi ved jo, selvom vi ser bort fra alt, hvad Picques’ »skvaller
krönika« fortæller, at Christina efterfulgte Jesu Christi lære paa
sin egen fa^on. Den fineste menneskekender blandt hendes svenske
historikere friherre Bildt opfatter hende som en »névropathe
égoi’ste« med unormale anlæg, maaske unormal legemsbygning;
han sætter denne sygelige disposition i forbindelse med arven efter
en genial fader og en hysterisk moder1. De talrige udslag af en
sindstilstand, som kun kan karakteriseres som storhedsvanvid, vi
træffer hos hende, peger ogsaa i retning af unormale anlæg2. End
mere er dette tilfældet med hendes handlemaade ved bestemte
1 Anf. arb. p. 5.
2 Bildt p. 15, note 1 giver et særligt grelt exempel herpaa.
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lejligheder efter tronfrasigelsen. W. fortæller selv, hvorledes hun
i maj 1656 i Rom lod don Pimentel og kardinal Medici meddele
den spanske konge, at kun hendes agtelse for ham og hendes tid
ligere hushovmester della Cuevas egenskab af spansk general
havde afholdt hende fra at lade den sidstnævnte piske og prygle
ihjel (s. 194). Aaret efter foretog hun til hele Europas forfærdelse
skridtet fra ord til handling ved mordet paa Monaldesco i Fon
tainebleau.
Den sidste handling fører ind paa kriminalpsykologiens omraade; den historiske kritik alene slaar her ikke til. Det er til
strækkeligt at konstatere det svælg, som skiller W.s dronning
Christina — den unge pige, som i de tidlige morgentimer søger
den sande kristne lære, vejledet af Chanut og Descartes — og den
uhyggelige virago i Fontainebleau. Der gaar ingen psykologisk
vej mellem dem, med mindre vi opfatter det førstnævnte billede
som ensidigt — som udtryk for Christina, som hun var eller syntes
at være i visse øjeblikke, ikke for hendes hele personlighed.
Christina var netop ikke altid den samme; hun manglede, som
Ranke siger, «das Gleichgewicht der Gesundheit«1.
Men er forholdet saaledes, tvinges den kritiske historiker til
at optage vidnesbyrdene om Christinas sindstilstand og levevis i
de nærmeste aar før tronfrasigelsen og det endelige aabne tros
skifte til ny prøvelse.
Det viser sig da, at Picques ikke er den eneste kilde, som vidner
om, at den unge dronning savnede sundhedens sjælelige ligevægt.
Et fuldt sikkert billede af Christinas erotiske udvikling er det
næppe muligt at vinde, i alt fald for en historiker, som ikke be
sidder særlig psykiatrisk erfaring. Om den egentlige karakter af
hendes forhold til sine skiftende favoriter — Magnus Gabriel de
la Gardie, Klas Tott, Steinberg — vides intet bestemt. At der
bestod et erotisk forhold mellem hende og den ved sin ankomst
til Stockholm omtrent halvhundredaarige Pimentel synes paa
forhaand ikke synderligt sandsynligt. Dette er ogsaa Bildts op
fattelse, men han anfører dog som vidnesbyrd i modsat retning
den hollandske ambassadør i Paris Willem Boreels mærkelige
oplysninger om indholdet af et opsnappet brev fra dronningen til
Pimentel fra 16542.
Sikrere i sin sag er den danske adelsmand Peder Juel til
Hundsbæk, som var Danmarks resident i Stockholm under
Christinas regering. Han skriver i februar 1653 uden tvivl eller
forbehold, at »dronningen lever et letfærdigt levned med Pimentel«.
1 Die römischen Päpste III (Berlin 1836), s. 85.
2 Bildt: anf. arb. p. 21.
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Han gaar imidlertid videre end dette og skildrer Christina som
nedsunket i et saa dybt moralsk forfald, at hun i sin livsførelse
overskred de skranker, som skiller det normale fra det patolo
giske1.
I sit brev til den danske kansler af 22. januar 1653 fortæller
Juel, at »provsten i Stockholm« hemmeligt havde været hos dron
ningen og foreholdt hende hendes levned og »ateisme«, og at enke
dronning Maria Eleonora havde sagt til ham (Juel), at hun for
at befri sin samvittighed agtede at sige datteren sin mening »over
denne materie«. De beslægtede meddelelser hos Picques afvises
af Martin Weibull som hvilende paa misforstaaelse og bagva
skelse2, Han støtter sig her paa Munthelius’ breve (se nedenfor).
Men er Munthelius et uvildigt vidne? Han var jo nært knyttet
til Bourdelot, som Picques skildrer som Christinas onde aand, og
ønskede aabenbart i sine breve til Karl Gustav at fremstille hendes
tilstand i det bedst mulige lys.
Ved spørgsmaalet om, hvilken kildeværdi vi kan tillægge Juels
meddelelser, er det paa forhaand givet, at en dansk gesandt lige
efter Brømsebrofreden ikke kom til Stockholm med de blideste
følelser overfor Sverige. Og det var egnet til at øge misstemningen,
at den flygtede danske rigshovmester Korfits Ulfeld fandt be
skyttelse hos den svenske dronning og færdedes blandt hendes
nærmeste omgivelser. Men samtidig saa Juel vistnok, i lighed med
de klarest skuende indenfor Danmarks raad og adel, i Christina
og hendes fortsatte regering snarest en borgen for, at det ikke
skulde komme til det ny fredsbrud, som man i øjeblikket af al
magt søgte at afvende. Nogen politisk animositet mod dron
ningen personlig spores ikke i de forskellige depesjer og breve,
som er bevaret fra Juels haand. Hvad angaar de af ham meddelte
episoder giver han ingen hjemmel, men han giver heller ikke til
kende, at det blot er noget, han har hørt. Han har personlig talt
med Christinas moder, som dog maatte have nogen adgang til
at vinde information. Som menneske var han nærmest en smule
tør og fantasiløs, ingen letfærdig sladderhank. Og det er ude
lukket, at han kan have troet hos sin brevmodtager, den dybt
1 Originalbrcve fra Peder Juel til kansler Christen Thomsen (Sehested),
Stockholm 1653 22/1, 26/2, 2/7. De to førstnævnte breve findes i »Arkivalier
udtagne af Mallingiana, Registrantens S. (57)—107. (II),« det tredje i
Tyske Kane. Udenl. Afdel., Sverige B., Rigsark., Kobenhavn. Brevene er
delvis i chiffer. De juelske vidnesbyrd synes mærkeligt nok aldrig at have
været benyttet af svenske Christinaforskere. De synes at have overset, at
der ved siden af Picques-problemet bestaar et Juel-problem.
2 Sv. Hist. Tidsskr. 1888, s. 145 IT.
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hæderlige og alvorligt religiøse danske kansler, at finde villigt
ore for noget, som blot hvilede paa hof- og bysladder.
Tilfældet har villet, at vi ejer et andet vidnesbyrd fra dansk
side, som i sin kærne stemmer overens med de fra Juel stammende
meddelelser. Og det er et vidnesbyrd, som selv den mest skeptiske
kritiker ikke vil kunne beskylde for at være farvet af nogen
politisk tendens.
Paa den tid, da den flygtende Korfits Ulfeld drog sit sidste
suk i den lille baad paa Rhinstrømmen, befandt hans ældste
datter Anna Catharina sig i Basel. Herfra skrev hun den 9. april
1664 et brev til familiens ven dr. Otto Sperling, som hun efter
sine brødres ønske forelagde dem til gennemsyn før afsendelsen.
Der var imidlertid en sag, hvori hun ønskede Sperlings bistand
mod brødrene, og som hun derfor undlod at omtale i brevet, men
fremstillede paa en lille seddel, som hun — uset af dem — fik
smuglet ind i konvoluten. Denne list afslører den unge Anna
Catharina som sin moders ægte datter. Seddelens indhold viser, at
hun ogsaa i anden henseende var en ægte datter af Leonora
Christina.
»Kære Hr. Doktor«, skriver hun, »Mine brødre haver ladet sig
forlyde, at de vil tage Leon« — det var den yngste, kun 13-aarige
broder, som da opdroges i Sperlings hus1 — »og sætte ham hos
dronning Christina til Rom. Jeg haver svart disputeret med dem,
men de siger, jeg ved der intet af. Men jeg ved vel, hvorledes udi
Sverige godt folks børn blev fordærvet udi hendes hof, dengang
hun havde et helt kongerige. Jeg tænker, det gaar nu vel ikke bedre,
og det lidet uskyldig lam kunde snart fordærves.« »Jeg er dog vis
nok paa Doktorens venskab, som han altid haver haft for min
S. Hr. Fader, og Doktoren ved vel, at han aldrig vilde tilstede
nogen af hans store børn skulde være hos Christina, meget mindre
den liden unosel2 Leon, og mig synes, at for den alder han haver,
kan han ikke være paa bedre sted end han er«3.
Hvilket herligt forbillede til efterfølgelse for hans børn maatte
ikke den weibullske dronning Christina, den sandhedssøgende og
fromme, dybt ansvarsbevidste unge kvinde, have været for
Korfits Ulfeld, som let maa have kunnet se, hvilken ægte og fin
kærne, der dølgede sig bag den satire, under hvilken Christina
yndede at skjule sine følelser. Ikke desto mindre stræbte han,
1 S. Birket Sinith: Leonora Christina Grevinde Ulfcldts Historie II,
s. 112, 179.
2 Sml. holl. »onnoozcl«, d. v. s. »uskyldig«, »uerfaren«.
3 Zacharias Lunds dechiffreringsprotokol (Haandskriftsaml., Danm.Norges alm. Hist. nr. 110 b.), s. 358, Rigsark., Kobenhavn.
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som den gode fader han var, at holde dem borte fra enhver per
sonlig kontakt med den kvinde, hos hvem han søgte og fandt
politisk støtte. At han her har haft sin hustru paa sin side, kan
ikke være tvivl underkastet.
Med de danske domme i minde er man uvilkaarligt tilbøjelig
til at se mere end et udtryk for saaret forfængelighed, naar den
spanske ambassadør Terranova i 1656 skriver fra Rom til sin
regering om Christinas »extravagancer«, hendes »ulidelige og ube
skrivelige galenskaber« (Weibull s. 192, 195). Kan man pure afvise
disse stadig genopdukkende skildringer og antydninger som
bundende alene i ondsindede bagvaskelser? Kan man, som W. gør
det, søge realitetsgrundlaget for Terranovas udtalelser udeluk
kende i Christinas hang til at behandle alvorlige spørgsmaal med
legende ironi og satire (s. 131, med citat fra Martin Weibull),
hendes kærlighed til »ett fritt och obundet umgängessätt«, som
vakte harme i »motreformationens skenheliga Rom« (s. 196),
hendes mangel paa skøn og kræsenhed i valget af sine tjenere og
sin omgang? Ogsaa hos den paa forhaand for hende stærkt ind
tagne pave Alexander VII vakte hendes færd bekymring. Og
renæssancetidens katolske kirke var visselig villig til at kaste
sin skærmende kaabe over meget hos dem, der sluttede sig til
dens dogmespind.
At Christina af dem, som kendte hende nøje, ansaas for at
lide ikke blot af »frossa« eller anden akut sygdom, synes den af
Martin Weibull citerede brevvexling mellem Munthelius-Lagercrona, Bourdelot og Karl Gustav at vise. Munthelius var prinsens
læge og blev paa hans initiativ ansat som læge hos dronningen
under den franske livlæge Bourdelot. Hans breve til prinsen taler
om et »negotium«, som Bourdelot skulde udrette for prinsen hos
Christina, og som »efter människligt förstånd och tankar menas
lända E. Kgl. Höghet till största contentement«, men som fore
løbig skal behandles med »altum silentium«. I maj 1653 svarede
Bourdelot paa Karl Gustavs bekymrede forespørgsler om dron
ningens helbredstilstand, at hun det foregaaende aar ved hans
lægemidler havde genvundet »Festat naturel ou elle estoit il y
a huit ans«. Bourdelot kom til Stockholm og blev dronningens
livlæge i februar 1652. De otte aar fører os tilbage til før det tids
punkt, december 1645, da Karl Gustav kom hjem fra Tyskland
og fandt sin kusine helt forandret, efter at hun endnu i et brev af
5. januar 1644 havde lovet ham »evig kærlighed« (C. Weibull
s. 10)1. Det er desuden omtrent det samme tidspunkt, da efter
Christinas senere erklæringer tanken om tronfrasigelse først op1 Sml. Sv. Hist. Tidskr. 1888, s. 159, 166.
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stod hos hende. Skal de »rationes«, som efter Christinas ord i
raadet i 1649 forhindrede hende i at gifte sig, ses i denne sam
menhæng?
Rigtigere end at tage sit udgangspunkt i »drottningen
diplomaten« er det, naar man vil forstaa Christinas muligvis
arveligt belastede og i alt fald ad unormale baner udviklede per
sonlighed, at mindes den lille pige, som stjal sig til at labbe »ro
senvand« paa moderens toiletbord, fordi hendes sarte konstitution
væmmedes ved øllet og vinen, som man vilde tvinge i hende, naar
hun bad om drikkevand. Der blev handlet ilde mod Christina
ved forsøget paa at gøre godt, hvad naturen havde forbrudt
mod den svenske stat, idet den lod hende fødes som kvinde, ved
at opdrage hende til mand. Tanken om, hvad hun burde være,
og bevidstheden om, hvad hun trods sin glimrende begavelse,
sin aarelange, anspændte arbejdsflid, sin vel gennemførte dronningeholdning, sin til tider exalterede selvfølelse, i al sin kvinde
lige og menneskelige svaghed alligevel var, skabte et spændings
forhold i hendes sind, som hindrede hende i at falde til ro i noget
virkefelt eller noget forhold til et andet menneske.
Naar man gennemgaar registret over de sandsynlige motiver
til tronfrasigelsen og konversionen — den af protestantismens
ydre nøgternhed og kulde frastødtes dragning mod pavekirkens
større farverigdom og letgribelige stemningsverden, den regerings
trættes ønske om et liv helt for kunst og videnskab, den livsledes
trang til at opleve det ny — er det fristende at standse ved dette
spændingsforhold, denne følelse af »indre utilstrækkelighed«, som
sidste og inderste grund. Men det er naturligvis, som ethvert
psykologisk tolkningsforsøg, kun en hypotese.
Den sidste del af W.s bog skildrer »Christina efter tronavsägelsen. 1654—1656«. Vi faar malende billeder af hendes op
hold i Bryssel, hendes højtidelige indtog i Rom efter hendes den
3. november 1655 i Innsbruck stedfundne offentlige overgang til
katolicismen og af hendes liv i pavernes by, hvor hun snart spil
lede som en fisk i vandet i de kuriale intriger. Disse havde nogen
betydning, omend mindre end W. mener, ved at indføje sig som
et led i den store kamp mellem Spanien og Frankrig om herre
dømmet i Italien1. Christina viste grant, at hun med sin nedlæg1 W.s ord: »Långt mera än någon annan av det dåtida Europas huvud
städer erbjöd Rom de stora möjligheterna för alla dem, som ville och kunde
spela en politisk roll i världen« (s. 164) er anvendt paa midten af det 17.
aarhundrede absolut overdrevne. Den kamp om herredømmet over de
store have og handelen paa de fremmede verdensdele, som kom til at ud
gøre hovedindholdet af de næste hundrede aars internationale historie, var
begyndt. Den europæiske storpolitiks brændepunkter laa i Paris, London
og Haag, ikke længere i Rom.
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gelse af de svenske regeringsbyrder ikke havde til hensigt at
leve som recluse for resten af sit liv. Stor betydning, udover de
bidrag den giver til karakteristik af hende selv, fik hendes ind
griben i det diplomatiske spil, som W. udførligt udreder paa grund
lag af fransk og spansk arkivmateriale, dog ikke. Den viser —
og de, med hvem hun kom i berøring, lærte efterhaanden at
indse dette — at hun i sin politik var én spiller, som spillede for
spillets spændings skyld og ikke for gevinsten. Til intet paa denne
jord var hendes hjærte og vilje fast knyttet undtagen til hende
selv.
Der skulde senere indtræde en ændring her, men den er W. i
sin skildring ikke naaet frem til. Ranke har bemærket den: »Allmählig aber ward ihr Wesen milder, ihr Zustand ruhiger, sie
gewann es über sich einige Rücksicht zu nehmen. . . .«x. Bildt har
i sin fine bog forklaret aarsagen. Hun fattede for første gang i sit
liv dyb og alvorlig kærlighed til en mand, den unge kardinal
Azzolino, og blev derved for første gang fuldt ud kvinde, villig
til at lade sig lede og retlede. »La reine nomade« faldt endelig
til ro.
Som prøver paa W.s betydelige — omend noget for poin
terende — historiske fortællekunst er bogens sidste kapitler om
»Christina och Spanien« og »Christina och Frankrike« mest vel
lykkede. Man glæder sig her bl. a. over karakteristiken af Hugues
de Lionne’s depesjer, som ved deres fine stilistiske udformning
blev forbilleder for de franske diplomater i det franske diplomatis
store aarhundrede. Interessant, men vistnok hidtil ikke udredet,
er det spørgsmaal, i hvilket omfang de har virket udover diplo
maternes kreds. Allerede i 1709 blev der trykt et stort udvalg
af dem i »Lettres du comte d’Estrades« (»les lettres du roi« i denne
samling er for tiden efter hans overtagelse af udenrigsminister
porteføljen alle konciperede af Lionne), 1835 fulgte et nyt i Mignet's
»Négotiations relatives å la succession d’Espagne sous Louis XIV«.
Lionne interesserede sig ikke blot for politik, men for menneskers
og nationers særlige ejendommeligheder, og hans gesandter kendte
denne interesse og imødekom den i deres korrespondance med
ham. Hans brevvexling bliver derved meget fængslende ogsaa
for ikke-historikere. Men netop den kunstneraare, som Lionne
ejede, maa advare os mod at tro, at vi altid finder den objektive
sandhed i hans breve. Hans domme om personer kan være følelses
betonede og svingende, det ses bl. a. af hans skiftende udtalelser
om Hannibal Sehested, af hvis stærke og frodige natur den spinklere franskmand øjensynligt har været en del betaget. Hvad
1 Anf. arb. s. 99.
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Christina angaar, stræbte Lionne i 1656 baade at vinde hende
for Frankrig og vinde Mazarin for hende, i hvem han haabede —
hvori han dog blev skuffet — at finde et redskab for sin diplo
matiske virken i Rom. Han skrev derfor naturligt ganske ander
ledes om hende, end de fornærmede Spaniere gjorde. At hans
moral var løs og hans kones end mere maa ogsaa tages i betragt
ning ved hans ikke-kritik af Christinas livsførelse i Rom. W.
synes ved sin benyttelse af hans depesjer at have set for meget
bort fra disse momenter.

Det af professor Curt Weibull givne billede af dronning Chri
stina og den maade, hvorpaa dette billede er skabt, rejser nogle
spørgsmaal vedrørende historiens erkendelsesteori.
Det første er det rent principielle, om et studium og en skildring
af sjælelivet hos de mennesker, hvem fødsel eller egne egenskaber
har givet en stilling, i hvilken de har mulighed for at øve be
stemmende indflydelse paa større menneskegrupper — nationer,
samfundsklasser, religiøse, politiske eller økonomiske sammen
slutninger — kan siges at falde indenfor den historiske viden
skabs opgaver. W. besvarer ved selve sit forsøg paa at tegne
dronning Christinas personlighed for os dette spørgsmaal med ja,
og det synes da ogsaa at være den almindelige opfattelse, at det
enkelte individ kan komme til at spille en saa vigtig rolle som
faktor i den historiske dynamik, at et studium af dets psykiske
forudsætninger bliver nødvendigt for fuldt ud at forstaa et givet
hændelsesforløb1.
Men i samme øjeblik en historiker har erkendt dette, har han
stillet sig og sin videnskab udenfor de omraader, hvor proble
merne kan løses ved at tælle, maale og veje, altsaa udenfor det,
der forstaas ved exakt videnskab. Der stilles her krav af anden
art end de, som møder den historiker, som ved simpel anvendelse
af identitetssætningen søger vidnesbyrd om slægtskab mellem
kilder, eller som stræber at udmaale betydningen af en økonomisk
proces ved at finde tal i gamle regnskabsbøger og lægge dem
sammen til en sum. Vi kommer ind paa et erkendelsesfelt, hvor
den skarpeste logiker, selvom han anvender al sin logik, den
stiveste metodiker, selvom han bruger sin metode efter skolens
bedste forskrifter, alligevel kan gribe ved siden af sandheden —
i historien saavel som i det menneskeliv, som omgiver os.
Historieforskning er en vanskelig videnskab, og dens største
vanskeligheder indfinder sig, naar den er hørt op at være videnskab.
1 En væsentligt forskellig opfattelse er hævdet bl. a. af Karl Julius
Bcioch (Gricchische Geschichte I, 1. Abtcilung, Einlcitung).
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Professor Weibull har fortolket sit materiale om dronning
Christina — der, som det er vist, ikke omfatter alt, hvad der
vides om hende, og om det indtryk, hun efterlod hos sine sam
tidige — paa en saadan maade, at hun fremstaar i et langt smuk
kere lys end det, hvori ældre historikere saa hende. Det er ikke
med nogen synderlig glæde, man kritiserer dette ny billede af
en kvinde, om hvem Weibull siger, at ingen svensk kvinde »har
någonsin av samtid och eftervarld smadats och smutskastats så
ofta och så infamt som Christina«. Men historieforskningens op
gave er at skabe ikke det smukke, men det sande billede.
Dette er, naar talen er om Christinas mærkelige, sammen
satte og svært tolkelige personlighed, hvis livsskæbne var en saa
dan, at de historiske kilder — ogsaa hendes egne ord — i de fleste
tilfælde kan mistænkes for at være farvet af tendens, forbundet
med ganske særlige vanskeligheder. En fuldt bindende psyko
logisk udredning bliver næppe nogen sinde mulig.
Men hvordan man nu end vil forme denne udredning, saa maa
det kræves, at billedet bliver kontinuerligt. Ligesom det er psyko
logisk utilladeligt ved betragtningen af en historisk personlighed
at skille de forskellige sider af dennes bevidsthedsliv ud fra hin
anden og kun lade én eller enkelte af disse sider være virkende i
en bestemt situation — ti i det levende liv optræder de kun sam
lede, og historiens stof er liv, som engang var levende — er det
ogsaa urigtigt ved studiet af et stadium i et menneskes udvik
lingshistorie at se bort fra, hvad der vides om de tidligere eller
senere stadier i denne historie. Det er kun ved rent sindssyge til
stande, at der indtræder et brud paa kontinuiteten. Christina i
Stockholm maa ses i lyset af Christina i Rom og Fontainebleau
— og omvendt.
Der er skrevet om professor Weibulls bog, at den forener
videnskab og kunst. Det er den højeste ros, som kan times en
historiker, for paa denne forening beror historiens væsen og
muligheden for en virkelig erkendelse af, hvad der er sket i men
neskenes verden. Da der her er rettet anker mod dens grundop
fattelse, bør der sluttes med den tilstaaelse, at det i alt fald er
en bog, som man læser med levende interesse og helst læser i
i ét træk.
C: O. Bøggild Andersen.

3.
Nyere amerikansk historieskrivning.

Hovedindholdet af de forenede Staters trehundredaarige historie
er opdyrkningen af nyt land, indstrømningen af nye befolknings-
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elementer, et samfunds opbygning lige fra grunden og dets be
standige forandring og udvikling under indflydelse af stadigt skif
tende økonomiske og geografiske forhold. Der er uafladelig bevæ
gelse over den, en dynamisk kraft, forskellig fra Europas langt
mere statiske samfundsforhold. Det præger kulturen, dominerer
den sociale organisation og genspejler sig i historikernes værker.
Udtrykt i en formel er kærnen i Amerikas historie den frede
lige erobring af en verdensdel. Floddamperen og lokomotivet,
oxekærren og automobilet, »pony-expressen« og flyvemaskinen er
derfor intimt flettet sammen med nationens skæbne. Hvor euro
pæerne priser feltherrer og diplomater, beundrer amerikanerne
jernbanekongerne, der ved dristigt at drage skinnernes staalbaand
gennem ubebyggede egne aabnede nye omraader for bebyggelse
og kultur. I Europas tætbefolkede lande, hvor nationerne strides
om brødet, debatteres med iver og lidenskab udenrigspolitiske
problemer og militærhistoriske forhold og bliver historiske fak
torer af megen vigtighed. I Amerikas historie har ploven og selv
binderen, bomulds-gin’en og dampmaskinen spillet en mere ind
gribende rolle end noget andet steds. Dær var anlægget af kanaler,
landeveje, jernbaner og banker fremtrædende blandt de spørgsmaal, som delte nationen i partier.
Følgen af dette naturbestemte forhold er, at geografisk og
økonomisk historie, social historie, ofte sociologisk farvet, par
tiernes, de sociale, religiøse og aandelige gruppers historie dyrkes
i ganske særlig grad i U. S. A.
Skellet mellem den ældre historieforskning og den moderne
falder i tiden efter den store borgerkrig, noget før og noget efter
1880. I det nittende aarhundredes første to trediedele havde flere
fremtrædende forskere og skribenter lyst op: George Bancroft
med de varmt nationale, næsten patriotiske skildringer af Amerikas
kamp for uafhængighed og demokrati; Prescott, som fulgte
konkvistadorerne fra Spanien til den nye verden; Motley, hvis
frihedsaand fandt næring i nederlændernes frihedskampe; Fran
cis Par km an med de blændende fortællinger fra »den amerikan
ske skovs historie«, fra grænsekampene mellem englændere,
franskmænd og indianere. For disse mænd og deres generation
var stilkunst og propaganda for ideer næsten ligesaa betydnings
fulde som den tro gengivelse af virkeligheden.
Det store brud mellem den litterære periode og den nye tid
indenfor historieskrivningen skyldtes her, som saa mange andre
steder, de voksende videnskabelige krav til forskernes arbejde.
Først og fremmest under paavirkning fra Tyskland, til hvis
lærdomssæder en voxende strøm af unge amerikanere drog fra de
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endnu lidet specialiserede »colleges«. Dog holdt man sig ikke
udelukkende til tyske forbilleder, men fulgte ogsaa opsvinget i
den franske historiske forskning. Derved kom den galliske kærlig
hed til formen til at virke som en gavnlig modvægt mod den
megen germanske saglige tynge. Paavirkningen af europæiske
forbilleder medførte en bevidst bestræbelse for at højne ameri
kansk historisk forskning. Især J. Franklin Jameson har gjort
et stort arbejde, gennem American Historical Association
(fra 1889) og det af den udgivne Historical Review (fra 1895), for
at bringe sine studiefæller nøje underretning om nye tendenser
og værker i fremmed litteratur.
Det maa i denne forbindelse ikke overses, at de store universi
teter og »foundations« i høj grad bidrager til at vedligeholde kon
takten med omverdenen, ved legater til amerikanere til rejser i
Europa, ved indbydelser til fremragende fremmede forskere, som
i uger eller maaneder beklæder lærestole i U. S. A., og ikke mindst
ved meget omfattende indkøb af fremmed historisk litteratur.
(Nordiske exempler: professor Halvdan Koht forelæste ved Harvard i efteraaret 1930. Professor Waldemar Westergaard erhver
vede store dele af Erslevs bibliotek for the University of Calilornia i Los Angeles). De forenede Staters naturlige mangel paa
kildemateriale til andre landes historie opvejes nu i nogen grad
ved en udstrakt anskaffelse af fotostatiske gengivelser.
Denne indsats af personligt arbejde og kapital har i det sidste
halvhundrede aar givet saare tilfredsstillende resultater. Den
historiske forsken og produktion spænder nu over alle grene af
videnskaben og over de fleste lande. Paa den internationale histo
ries omraade er man dog ikke endnu naaet op paa højde med
lande som Tyskland, England eller Frankrig. Der er gjort fortrin
ligt arbejde paa enkelte felter (man behøver blot at nævne mænd
som Breasted, Sidney Fay og Bernadotte Schmidt), men
resultaterne er spredte og heller ikke samlet til betydende helheds
værker i lighed med, hvad fremmede lande har frembragt. Der
imod er der gjort en nyttig indsats paa den knappere synteses
omraade, i lærebogens format. Sysselsættelsen med ikke amerikan
ske problemer vinder imidlertid stadigt frem, saaledes at tradi
tionerne fra Prescott’s og Motley’s tid opretholdes under moderne,
videnskabelige former.
Amerikanske forskere arbejder samtidig med deres egen hi
storie paa en front, som maaske er bredere end i noget andet land.
Et fællestræk for det er dets stærkt revisionistiske præg. Alle de
store epoker i landets og folkets historie var tidligere blevet set
gennem partifarvede briller. Til enhver tid har de ledende histo-
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rikere ret snart efter begivenhederne paatrykt dem den sejrende
gruppes opfattelse. Paa lignende maade er det gaaet i Amerika.
Derfor har de to sidste generationer maattet gøre et vældigt op
rydningsarbejde, især naturligvis i den ældre historie, som mest
var blevet omspundet med følelsesmæssige væv, men ogsaa i
behandlingen af de aller seneste dages begivenheder. (Exempler
paa omvurderingen af selve George Washington er givet i Current
History, februar 1932.)
Selvfølgelig har det ikke kunnet undgaas, at der var forskellige
meninger om, hvorvidt man skulde gaa. Men taget som helhed
har de professionelle historikere været enige om revisionens nød
vendighed. Den opposition, der er blevet rejst, f. ex. mod den
mere afklarede vurdering af den britiske politik overfor U. S. A.,
har været af uvidenskabelig karakter, baaret frem af traditionstro
dilettanter, af velmenende patriotiske foreninger samt af poli
tikere.
I en knap oversigt som denne vil det være mere udbytterigt
at antyde tendenser og paapege retningslinjer end at opremse
navne. Derfor skal i det følgende kun omtales nogle af de mere
fremtrædende skikkelser indenfor de to sidste generationers forsk
ning, og særlig dem, der ved nye ideer har ført det historiske ar
bejde ind paa nye baner.
Med den moderne videnskabelige metodes indtrængen i hi
storien og specialisternes kritiske behandling af stoffet blev det
ogsaa i Amerika næsten umuligt for enkeltmand at give en samlet
fremstilling af det historiske forløb baseret paa selvstændigt
kendskab til kildematerialet. Enkelte har dog gjort det, især
J. B. Mc Master i sin »History of the People of the United States«,
som paabegyndtes i 80’erne, og den nyligt afdøde Edward
Ghanning, hvis »History of the United States« med sit syvende
ikke helt fuldførte bind naar op til aaret 1900. Ellers er de dybtgaaende skildringer af hele Amerikas historie tilvejebragt ved
forskernes samvirke. Som et hærskue over den ældre generations
arbejde staar »A History of the American Nation« i 28 bind, med
Albert BushnellHart som udgiver, et værdifuldt og velskrevet
værk. Ogsaa enkelte sider af historien er behandlet ko-operativt.
Saaledes er amerikansk udenrigspolitik, som den er personificeret
i de skiftende ministre, blevet skildret i ti-binds serien »The Ameri
can Secretaries of State and their Diplomacy«, under ledelse af
den kyndige diplomatiske forsker S. F. Bemis. I en »Dictionary
of National Biography«, udgivet først af Allen Johnson og efter
hans død af Dumas Malone, samles i disse aar paa en højst
efterlignelsesværdig maade flere tusinde amerikanske levnedsløb.
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Udgaven har ogsaa interesse ved at være bekostet af det store
bladforetagende »New York Times«.
Borgerkrigen, dens oprindelse, forløb og følger frembyder
problemer, det var vanskeligt at studere med upartiskhed. Saa
megen lidenskab, bitterhed og fordom var koncentreret deri, at
selv mænd med videnskabelig træning ikke let kunde vurdere
sydstaternes standpunkt og nordstaternes politik paa fuldt ret
færdig vis. Efterhaanden som begivenhederne kom paa afstand
er der dog i aarenes løb sket store fremskridt. Mænd som Wil
liam E. Dodd, professor i Chicago, har med sin »Cotton Kingdom«. og Yale-professoren Ulrich B. Philips i »Life and Labor
in ihe Old South« med megen takt og finhed forstaaet at skifte
sol og vind lige mellem tilhængere og modstandere af slaveriet.
Vi er nu paa grundlag af deres og andres arbejder i stand til at
danne os et billede af, hvad det har betydet socialt og økonomisk,
politisk og aandeligt.
Naturens indflydelse paa det amerikanske folks skæbne er
bedst blevet analyseret af A. P. Brigham i »Geographic Influences in American Hislory« og af Ellen G. Semple i hendes
»American Hislory and its Geographic Conditions«. Havets og
sømagtens betydning for nationerne blev hovedinteressen for
Alfred Mahan, en søofficer, hvis udgangspunkt var propagandaformaalet. Han vilde vise, at den nation, som ønskede at spille
en stor rolle i verden, maatte have en kraftig flaade. Men der kom
fortrinlig historie ud af hans forsøg paa at skabe et teoretisk
grundlag for et »big navy program«, selvom hans ideer fik større
praktisk betydning i Wilhelm II’s og Tirpitz’s Tyskland end i
hans eget hjemland. Mest omfattende er hans »Influences of
Sea-Power in Hislory 1660—1783«, men han studerede ogsaa i
detaljer den sømilitære side af krigen 1812—14.
Helt for sig staar de tre brødre Adams: Brooks, Charles
Francis og Henry, medlemmer af Amerikas fornemste familie,
af hvilken to præsidenter og en række kendte diplomater er fremgaaet. Med de tre brødre naaede Ny-Englands historieskrivning
sin højeste blomstring.
Charles Francis Adams var den mindst fremtrædende af
dem. Han studerede særligt jernbanernes udviklingshistorie og
deres betydning for landets bebyggelse og økonomi. Langt mere
filosofisk indstillede var hans to brødre, som begge hver ad sine
veje søgte frem mod helheden i tilværelsen og i disse bestræbelser
saa historiens højeste opgave. Brooks Adams udforskede han
delsvejene og deres indflydelse paa folkenes historie. I sin bog
»Civilization and. Dccay« hævdede han, at civilisationen følger
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handelens væxt og forfald, ligesom han med særlig opmærksomhed
studerede pengevæsenets indflydelse i historien, inflationens og
deflationens betydning.
I endnu højere grad var Henry Adams filosofisk præget. Om
hans skeptiske, raffineret-intellektuelle personlighed er hans selv
biografi: »77ie Education of Henry Adams«, et fængslende vidnes
byrd. Først skrev han en skildring af Amerika under Jefferson
og Madison, en tidsalder da hans forfædre spillede en fremtræ
dende rolle i nationens liv. Dette værk hører baade hvad form og
indhold angaar til det bedste, der er skrevet i U. S. A. Men det
tilfredsstillede ikke Henry Adams. Han havde i sig filosofiens
hang til abstraktion, stræbte efter helhed, søgte den historiske
formel, der paa samme tid kunde omslutte stjerneuniverset og
menneskesamfundenes liv. Tilsidst mente han at finde det fælles
grundlag i kraften, i den forunderlige kraft, der strømmede fra
middelalderens hellige jomfru, og i den for ham ikke mindre
mystiske kraft, som udgik fra dynamoen, han med begejstring og
undren betragtede paa verdensudstillingen i Paris i 1900. Disse
to, den hellige jomfru og dynamoen, blev for ham symboler paa
de fænomener han stræbte efter at give en fælles forklaring paa.
Tilsidst opgav han i lede at naa frem gennem historien og
vendte sig til naturvidenskaben. Han fæstede sig ved thermodynamikkens anden lov, Kelvins lov, og mente at iagttage, at
den virkede i menneskesamfundene saa vel som i naturen. Lige
som han betragtede naturen, universet, som et urværk, der lang
somt løber ud, mistende sin kraft, fandt han hos menneskene og i
deres samfund en almindelig tendens til energiens bortøden og
tankekraftens svækkelse. For at maale kraftspildet, tog han sig
for at sammenligne den mangfoldige, splittede maskinalder i det
20. aarhundrede med storhedstiden i det 13. aarhundrede, da
mennesket naaede den højeste forestilling om sig selv som enhed
i et enhedspræget univers. Han fik fastslaaet udgangspunktet for
sine maalinger i bogen »Mont Saint-Michel and Chartres«, en
aandfuld analyse af middelalderlig kunst, literatur og filosofi.
Men den tilsvarende undersøgelse af det 20. aarhundrede fik han
aldrig foretaget. Maaske giver »the Education« forklaringen derpaa. Adams forstod fuldtvel den filosofiske konsekvens, han maatte
drage af sin teori om energiens bortøden. I et lille skrift rettet til
amerikanske historielærere spurgte han, hvordan de overfor
tanken om menneskeaandens og menneskesamfundenes stadige
opløsning kunde vedblive at prædike læren om fremskridtet og
menneskets perfektibilitet.
Hverken lærere eller professorer lod sig imidlertid paavirke
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af den Adamske »Untergangs«-filosofi, der i sin pessimisme stem
mede saa slet med den amerikanske psyche. Man respekterede
hans aandskraft, men fulgte en anden forsker, F. J. Turner,
hvis indflydelse blev overordentlig blandt hans fagfæller. I 1893
holdt han sit berømte foredrag om grænselandets betydning i
den amerikanske historie, hvori han paaviste, hvordan de ameri
kanske institutioner og samfundsformer ændredes under befolk
ningens stadige drift mod vest. Menneskene maatte tilpasse sig
til de forandringer, der fulgte med at vandre over en verdensdel
og erobre et vildnis for kulturen. Paa hver etappe under dette
fremstød maatte man omforme grænselandets primitive økono
miske og sociale forhold til bylivets sammensatte tilværelse. Mens
mod øst i de tætbefolkede stater institutionernes udvikling foregaar roligt, er der længere mod vest en stadig bølgen frem og til
bage, en tilbagevenden til primitive forhold og en stadig udvikling
mod en højere civilisation. Som protest mod mange ældre histo
rikere, især af Ny-England-skolen, skrev han: »Det sande syns
punkt i denne nations historie er ikke den atlantiske kyst. Det er
det store vesten.«
Turner’s foredrag blev skelsættende. Efter udgivelsen af hans
»Frontier in American History« søgte man »frontier« indflydelse
paa alle historiens omraader, baade politikens, religionens og
literaturens. Store resultater er der kommet ud deraf, i modsæt
ning til den komplette tavshed, der mødte Adams’ kosmiske
tanke. Maalt efter ideernes praktiske resultat er Turner Amerikas
største historiker, thi ingen anden har inspireret saa meget hi
storisk arbejde. Hovedresultaterne af den forskning, som i men
neskealderen efter 1893 øvedes i Turners fodspor, foreligger i
F. L. Paxson: »The History of the American Frontier«.
I nær tilknytning til den Turner’ske tankegang har man for
søgt at se literaturen som den »ideelle« overbygning paa et socialt,
økonomisk og politisk grundlag. Som eksempler kan nævnes
Vernon L. Parringtons store fremstilling af »Main Currents
in American Thought« og James Harvey Robinson: »Making
of the Mind« og »The Ordeal of Civilization«. Idet den sidste frem
hæver historiens store opdragende betydning og betingelser for
at yde en indsats ved bedringen af menneskelige forhold, hævder
han, at den bør vende sig bort fra det blot fremtrædende til det
jævne, det almindelige, det dagligdags. Ikke mindst forlanger
han, at historien skal beskæftige sig med den intellektuelle ud
vikling, skildre, hvorledes vore anskuelser om vigtige spørgsmaal
er opstaaet og har skiftet. En saadan viden, mener han, bidrager
til at skabe sand aandelig frihed.
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Som modsætning til Robinson’s betoning af de intellektuelle
magters betydning fremhæver Charles A. Beard meget kraf
tigt indflydelsen af de snævert økonomiske motiver i menneskenes
samliv, af tegnebogens herredømme. Videst er han gaaet i sin
»Economic Interpretation of the Constitution«, hvor han skildrede,
hvorledes de mænd, der stemte for forfatningen med dens garanti
for økonomisk stabilitet og for statens forpligtelser overfor sine
kreditorer, næsten alle laa inde med eller hastigt erhvervede sig
store blokke statsobligationer.
I »Economic Origins of the Jeffersonian Democracy« uddybede
han paa bredere basis samme historisk-økonomiske tankegang.
Hans mest fremragende arbejde er dog »The Rise of American
Civilization«, en vidt omfattende, mesterligt skrevet udredning
af Amerikas historie fra oprindelsen til i dag, sammenfattende to
generationers arbejde til en særpræget aandfuld analyse. Det er
den bedste mere kortfattede bog til indførelse i de forenede Staters
historie, taget i videste betydning. I sit hjemland har denne bog
haft en forbavsende succes. Ikke mindst er det Beard’s styrke, at
han har et meget skarpt blik for statsmaskineriets virken. Derfor
staar han med sin »The American Leviathan« som et mønster for
alle dyrkere af den saakaldte »samfundskundskab«, eller »civics«,
som Amerikanerne benævner den.
Beard er kun den ene af en lang række af Amerikas bedste
moderne historikere, der har studeret de forenede Staters grundlæg
gelse og første aar under en lignende økonomisk-social synsvinkel,
i modsætning til tidligere tiders væsentlig politisk indstillede histo
rikere. Mest kendte er Samuel E. Morison med en »Maritime
History of Massachusetts«, Arthur M. Schlesinger, forfatter af
»Colonial Merchants and the American Revolution«, den tidligere
nævnte J. Franklin Jameson med den program-klingende
titel: »The American Revolution considered as a Social Movement«, og C. H. van Tyne, forfatter af nybrydende værker om
revolutionens politiske og militære begivenheder.
Skal man pege paa en historiker, hvis værk for den nu frembrydende generation synes at ville faa en lignende betydning som
Turner’s for hans samtidige, bliver det absolut Harvard-professoren Arthur M. Schlesinger. Sit program har han udviklet
i en lille bog, »New Viewpoints in American History«, og ligesom
det ældre slægtled viste, hvad det formaaede i »History of The
American Nation«, giver Schlesinger og hans tilhængere et ud
tryk for deres maal og metoder i et nyt samlingsværk, genera
tionens betydningsfuldeste: »A History of American Life.«
Allerede i titlen ligger programmet. For en menneskealder
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siden var Edward Eggleston inde paa lignende tanker, som
han dog ikke evnede at realisere. Han vilde, som han sagde,
skrive »folkelivets historie i de forenede Stater. Ikke de forenede
Staters historie, men en skildring af livet dær, folkets liv, kil
derne til dets ideer og vaner, dets udviklingsløb lige fra be
gyndelsen«. Han døde uden at gennemføre disse tanker, men
efter ham var der kommet mange skildringer af det amerikanske
folks historie. Det folkelige havde dog væsentligt indskrænket
sig til, at man efter en ganske almindelig fremstilling af politiske
og sociale forhold paahægtede nogle tilfældige kapitler om kunst
og literatur, der var ganske uden organisk forbindelse med vær
kets øvrige stof.
Det nye, af Schlesinger og G. R. Fox, professor ved Columbia
University, redigerede værk kan bedst anskueliggøres for danske
læsere ved at betegnes som værende i Troels-Lundsk aand med
hensyn til emnevalg. Politik medtages kun, for saa vidt den
griber ind i folkets tilværelse og ændrer dets levevilkaar. Det
stof, der behandles, er befolkningen selv, dens oprindelse og
karakter, den natur, i hvilken den færdes, de maader, paa hvilke
den skaffer sig til livets ophold. Det er om dens sædelige liv vi
hører, om dens forlystelser og udskejelser eller bestræbelser for
at højne sig selv moralsk og aandeligt. Man studerer dens boli
ger, dens mad og drikke, forholdene i byerne, hvor den lever:
vand- og gasvæsen, brandvæsen og politi, trafikforhold og post
væsenets indretning, retsforhold og skolesystemer, lægekunst og
kvaksalveri, overtro, religion, vækkelsesbevægelser og alt det
andet, som berører den »jævne mand«, d. v. s. de 90 pGt. af men
neskene, som er med til gennem deres arbejde, deres vaner, for
brug og mange smaahandlinger at give historien indhold. Vi
følger kvindernes indsats i historien paa den mindre brammende,
men derfor ikke mindre vigtige plads som familiens centrum, og
videre paa deres vej under emancipationen. Under skildringen af
kunst hører vi lige saa meget om almindelige beboelseshuse og
deres indretning som om kirker og offentlige bygninger. Ikke blot
det højere, »noblere« teater inddrages, men ogsaa den lettere under
holdning. Denne betegner ganske vist ikke den amerikanske
aands højdepunkt, men giver næring for folkets overvejende
flertal. Paa samme maade med literaturen, hvor almanakker og
folkelige romaner, revy- og skillingsviser samt naiv opbyggelsesliteratur faar en plads, der svarer til deres virkelige historiske be
tydning. Kort sagt, folkets daglige liv studeres, ikke blot dets
optræden i dramatiske politiske situationer. Hvad der skildres, er
alle de myldrende detaljer, som ikke vilde fange en historikers
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opmærksomhed, hvis han alene var optaget af den »højere« hi
storie. Højst vilde han skænke dem en vrissende bemærkning som
Vidnesbyrd om en »død og farveløs tid«. Man søger at se hele fol
kets liv, ikke blot den aandeligt og politisk levende og skabende
overklasse, men det store brede folk, for hvem nye love i bridge
er vigtigere end ændringer i forfatningen.
At dømme efter den tilslutning den sociologiske historie har
faaet blandt unge historikere er det klart, at den udfylder et hul
i videnskabens arbejdsfront, samtidigt med at den er i overens
stemmelse med tidens almindelige aandsretning.
Frantz Wilhelm Wendt.

Nyt fra historisk Videnskab.
Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog har
afholdt Aarsmøde 29. Oktober 1931.
Sekretæren. Rigsarkivar L. Laursen, aflagde Beretning og
gjorde Rede for de foreliggende Bidrag til Danske Magazin,
medens Kassereren, Arkivar, Dr. phil. Will. Christensen, fore
lagde Regnskaberne for 1929/30 og 1930/31 og Raadstuearkivar
Axel Linvald gav Meddelelser om Arbejdet med Udgivelsen af
Christian VIII’s Dagbøger og Papirer og knyttede dertil Bemærk
ninger om Kongens Stilling og Udvikling i Aarene indtil 1820.
Som udenlandske Medlemmer optoges Professor, Dr. phil. Ed
vard Buli, Oslo, Professor, Dr. phil. Otto Brandt, Erlangen,
og Professor, Dr. phil. Curt Weibull, Gøteborg.
Mødet var bleven indledet af Forstanderen, Professor, Dr.
Johs. Steenstrup, som mindedes de afdøde Medlemmer af Sel
skabet: Rigsarkivar, Dr. phil. Kr. Erslev og Professor, Dr. jur.
Absalon Taranger i Oslo.
Mindetalen over Kr. Erslev havde følgende Ordlyd:
Den 20. Juni 1930 mistede danske Historikere den Mand,
som de saa hen til som den store Mester og centrale Skikkelse
indenfor historisk Forskning. Hans Værksted var for alle Fag
fæller et Forbillede med Hensyn til Arbejdsmaade og Valg af
Materiale. Hvis det var Skik, som paa Musikkens Omraade, i
Annoncer og paa Skilt at betegne sig som Elev af en bestemt
Lærer, vilde talrige angive sig paa denne Maade som »Elev af
Kr. Erslev«.
Da Erslev halvveis i 20-Aarenes Række begyndte sin viden
skabelige Virksomhed, kunde den samtidige Litteratur fremvise
mangen smuk og stolt Bygning, men ofte mærkedes det dog,
at Bygmesteren ikke ret havde prøvet Materialets Art eller for
visset sig om Sammenføjningens Holdbarhed. Det. var overset,
at Teknik var fornøden, og de Videnskabsmænd og Lærere, som
dog i egne Arbejder anvendte den rette Fremgangsmaade, havde

NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

117

ikke set Nødvendigheden af ogsaa at undervise deri. Derfor var
det, at Kr. Erslev strax, da han var bleven Lærer ved Universi
tetet, søgte at være Vejleder om Forskningsmaaden og senere,
da Tiderne vare gunstige derfor, søgte at faa et Laboratorium
med dette Øjemed indrettet ved Universitetet. I dette og fra sit
Katheder lærte han utrættelig de unge, hvordan historisk Under
søgelse rettelig bør foregaa.
Det vil ikke her være Stedet til at minde om alle de betydelige
Værker, som Mesteren selv udførte, og hvori han optog Spørgsmaal og Perioder til Behandling, der strakte sig fra Middelalderens
ældre Tider til Udgangen af det 18. Aarhundrede, Bogen om Valdemarerne og hans grundlæggende Fremstilling af Middelalderens
Slutning, Studierne over Statsstyrelsen i Reformationens Aar
hundrede og senere, med andre Hjælpemidler, over Ledelsen af
Staten i Christian IV’s Tidsalder, det slesvigske Spørgsmaal fra
Enevældens Begyndelse indtil Udgangen af det 18. Aarh.; for
det 19. Aarh. har Erslev vel især stræbt efter at belyse den histo
riske Forsknings Udvikling.
Det kgl. Danske Selskab har ikke netop til Opgave at bage
det Brød og fremstille den Vin, som skal udgøre den endelige
Næring for Betragtningen af Fortiden; det dyrker efter Evne den
Mark, hvorpaa Kornet kan voxe, og det hygger om den Vingaard,
som frembringer Druen. Netop for saadan Virksomhed »Til
Fleres Nytte«, som Selskabets gamle Valgsprog lyder, havde
Kr. Erslev den varmeste Interesse, og naar han alligevel kun i
mindre Omfang gav Bidrag til vort »Magazin«, var det fordi han
allerede som ung Forsker havde øvet Kritik over den Gerning,
som Danske Selskab dengang udførte, han fandt ikke den Maade,
hvorpaa Kilderne udgaves, god nok, og han forkastede den split
tede Udgivelse af saadanne Rækker af Regeringens Afgørelser,
der burde udkomme som særlige Værker. Derfor fik han i Aaret
1877 stiftet »Kildeskriftselskabet«, der snart skulde sætte talrige
yngre Kræfter i Virksomhed; endnu efter dets halvhundredaarige
Bestaaen var han det frodige Midtpunkt i dets Ledelse.
Her skal dog ikke glemmes, at Erslev udgav for Danske Sel
skab »Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450«; han
havde ved sine egne Bøger om Dronning Margrete og Erik af
Pommern, delvis ogsaa ved sin Disputats om »Konge og Lens
mand«, forsømt at medgive disse Bøger Registre, men ved »Testa
menterne« udarbejdede han ikke blot et fyldigt saadant, han lagde
det i den Grad til Rette, at Omridset af et helt Kulturbillede
fremkom.
Ogsaa af Kr. Erslevs overordentlige Evne som Administrator
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har Danske Selskab draget Nytte, han var i en lang Aarrække
(1892—1912) dets Kasserer, derefter i nogle Aar dets Arkiyar.
Danske Selskab ærer i hjertelig Taknemlighed Mindet om den
rige, den saare arbejdsdygtige og arbejdsvillige Mester, den store
Vejleder og Fløjmand indenfor historisk Forskning.
Ved Provst Alexander Rasmussens Død 28. Marts 1932
har dansk Kirke- og Lokalhistorie mistet en trofast og interesseret
Dyrker. Den Afdøde var en Gaardejersøn fra Granslev, hvor han
blev født 20. Febr. 1868. Efter at have taget teologisk Embeds
eksamen 1892 blev han 1894 Sognepræst i S.-N. Kongerslev og
Komdrup, og dette Embede, der blev hans eneste, beklædte han
i 35 Aar, indtil han i 1929 paa Grund af alvorlig Sygdom nødtes
til at tage sin Afsked. 1925—28 var han tillige Provst for HellumHindsted Herreder.
Alexander Rasmussen repræsenterede i teologisk Henseende
den i Danmark sjældent forekommende liberale Præstetype. Det
var derfor naturligt, at han i særlig Grad maatte føle sig tiltrukket
af Oplysningstidens Kirkehistorie, og gennem større og mindre
Arbejder har han givet værdifulde Bidrag til en rigtigere Forstaaelse af et Tidsrum, som kun alt for ofte er blevet mangelfuldt
fremstillet og ensidigt bedømt. Foruden en Oversættelse af
Flavius Josephus’ Skrift om Jødernes Krig mod Romerne (1904)
har han af kirkehistoriske Arbejder udgivet en Fremstilling af
Unitarismen, dens Historie og Theologi (1907), hvori han paa rent
objektiv Maade skildrer de mangeartede teologiske og kirkelige
Retninger, som sammenfattes under Navnet »Unitarisme«, Re
formationsjubilæet 1817 (1917), der er en Udgave af vigtigere
Aktstykker vedrørende denne Begivenhed, forsynede med Ind
ledning og Noter, og endelig første Del af den store Biografi
Frederik Munter. Hans Levned og Personlighed. (1925; udførlig
omtalt i dette Tidsskrift 9. R. V, 162 fi.). Skønt man paa flere
Punkter kunde have ønsket, at Fremstillingen i dette Værk
havde været mere indgaaende, og at Forf. ikke nu og da af sin
Sympati for bestemte liberale Retninger i Oplysningstiden havde
ladet sig forlede til at fælde uholdbare Domme over Modpartiets
Repræsentanter, er denne Biografi som Helhed et meget smukt
Arbejde, udmærket ved grundig Lærdom og selvstændig Behand
ling, omfattende Kulturforstaaelse og en klar og skøn Fremstil
lingsform. Udfra en levende Samfølelse med sin Egn og dens
Befolkning blev Alexander Rasmussen en af Foregangsmændene i
vore Dages lokalhistoriske Forskning. Han var Medstifter af
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»Historisk Samfund for Aalborg Amt« og redigerede i en Aarrække dettes Tidsskrift, hvori han har skrevet en Del Afhandlinger,
bl. a. en historisk-topografisk Beskrivelse af de Sogne, hvori han
virkede som Præst. Nævnes bør det ogsaa, hvorledes han med
Interesse omfattede de nyere Bestræbelser for at undersøge og
registrere de i Privateje bevarede Kilder til dansk Historie. Inden
for den yderst snævre Kreds af videnskabeligt arbejdende Kirke
historikere i Danmark indtog Alexander Rasmussen udfra sine
ejendommelige Forudsætninger en Plads, som kun vanskeligt
lader sig udfylde af andre, og ikke mindst er det beklageligt, at
Døden har afbrudt hans fortsatte Studier over Fr. Munters Liv
og Betydning, til hvilke han paa særlig Maade var udrustet.
Bjørn Korner up.

Det kgl. Bibliotek har gennem en længere Aarrække ladet
forskellige Manuscripter af dansk Proveniens fra fremmede Bi
blioteker fotografere og dannet en lille Samling Danica i Udlandet,
der udgør et beskedent Annex til Haandskriftsamlingen. I den
senere Tid har Carlsbergfondet støttet Arbejdet, der nu drives
maalbevidst og energisk. Der er Grund til at erindre Historikerne
om disse Reproduktioner, ikke mindst de Historikere, der giver
sig af med den ældre Periode. De kan her se med egne Øjne og
til Bunds studere Necrologium Lundense, Roskildebispens Jordebog, Odense Klosters Copibog, Roskildekrøniken, forskellige Aarbøger og Helgenlevneder. Samlingen tjener iøvrigt ikke alene
Historikernes, men ogsaa Filologernes Tarv, hvorfor Lovbøger,
Andagtbøger, overhovedet den ældre Litteratur paa Modersmaalet
er stærkt repræsenteret. Den latinske Faglitteratur fra Danmarks
Middelalder, Arbejder af Martinus de Dacia, Nicolaus de Dacia
etc., vil man heller ikke forsømme; det er tværtimod et Omraade,
som Opmærksomheden i særlig Grad er vendt imod, eftersom
denne Litteratur kun er at finde uden for Landets Grænser, spredt
rundt om i Bibliotekerne i Europa.
E. J.
En Bevilling fra Carlsbergfondet har gjort det muligt at op
tage det længe paakrævede Arbejde med en ny Udgave af
Brickas »Dansk biografisk Leksikona. Et Værk som dette maa
nødvendigvis med visse Mellemrum fornyes. Da det første Bind
udkom 1887, det sidste 1905, er det en Selvfølge, at en lang Række
af de seneste Tiaars Personligheder søges forgæves. Hertil kommer,
at der i den forløbne Tid er tilvejebragt et særdeles stort Materiale
til ny Behandling og Vurdering af en Mængde af de Personer, der
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har naaet at komme med. Der er næppe et Omraade af dansk
Historie, hvor der ikke foreligger mere eller mindre betydnings
fulde Nybehandlinger, og Arkivstof og andre Samlinger er i vidt
Omfang gjort tilgængelige ved Udgivelse eller Registrering. Ar
bejdet med en ny Udgave lover derfor værdifulde Resultater.
Værket vil blive redigeret af cand. mag. Povl Engelstoft under
Medvirkning af Overbibliotekar Svend Dahl og under Tilsyn
af Professor Aage Friis, Dr. phil. Frk. Ellen Jørgensen og Rigs
arkivar L. Laursen. Værket, der skal udkomme paa J. H. Schultz’
Forlag, er beregnet paa at spænde over 25 Bind, ialt 1000 Ark.
Første Bind vil udkomme i Begyndelsen af 1933, og Værket vil
derefter blive tilendebragt saa hurtig som muligt, formentlig i
Løbet af 10—12 Aar. Den gamle Udgave af Brickas Leksikon
byder et i det hele ypperligt Grundlag at bygge videre paa. Man
vil søge at bevare dets gode Egenskaber, samtidig med at man
fornyer og omordner adskilligt. Enhver Artikel underkastes en
Revision af en kyndig Medarbejder, der sætter sin Signatur ved
Siden af den oprindelige Forfatters; en ikke ringe Del af de ældre
Artikler maa dog sikkert erstattes af helt nye. Hertil kommer
naturligvis en betydelig Mængde Biografier af glemte eller senere
opdukkede Personligheder.
Den Periode, Værket spænder over, forlænges med 200 Aar
bagud; medens Bricka begyndte ved Aar 1000, medtager vi ogsaa de Personligheder fra Tiden 800—1000, der lader sig be
handle biografisk. Medens Bricka inddrog Norge under sin Plan
for Tiden 1537—1814, vil man nu, bl. a. med Henblik paa det
norske biografiske Leksikon, kunne nøjes med at medtage Nordmænd, der har haft paaviselig Betydning for det egentlige Dan
mark eller for dansk Nationalitet. Lignende Synspunkter gøres
gældende overfor Holstenere, Islændere og Færinger. Slesvig be
tragtes som en Del af Danmark. For at holde sig fri af alt for
aktuelle Emner har man sat en glidende Aldersgrænse for Op
tagelsen, saaledes at Personer, der først har faaet Betydning i
det sidste Tiaar før Bindets Fremkomst, kun undtagelsesvis
optages. Den Ulighed, der herved uundgaaelig vil opstaa mellem
første og sidste Bind, bør i sin Tid udlignes med et Supplement.
I øvrigt vil det vanskelige Spørgsmaal om hvem der skal optages
og hvem ikke blive søgt løst i Samvirken med de ca. 200 Med
arbejdere af alle Fag, der allerede er knyttet til Værket. Der ud
sendes for hvert Bind foreløbige Lister, der gennemses af Med
arbejderne og drøftes med dem, hvorefter den endelige Liste ud
arbejdes. I mangt og meget vil de af Bricka i Forordet til 1ste
Bind givne Retningslinier blive fulgt. Der vil dog blive lagt Vægt
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paa en mere systematisk Opstilling af Artiklerne. Alle rtnt personalhistoriske Data, Fødsel, Død, Forældre og Ægteskaber,
samles foran i et »Hoved«, medens de hos Bricka ofte maatte
søges flere Steder i Artiklen. I Artiklens Slutning anføres Titler
og Ordener, for Forfattere samlede Udgaver af Værker, Bibliogra
fier, Samlinger af den biograferedes efterladte Papirer i Arkiver
eller Biblioteker; endelig nævnes Mindesmærker for vedkommende
og til sidst de Malerier, Billedhuggerværker eller Originaltegninger,
forestillende ham, der kendes. I mange Tilfælde vil her kun
kunne være Tale om at give et kritisk Udvalg, til hvis Tilveje
bringelse Redaktionen raader over særlig sagkyndig Bistand. De
fleste Artikler afsluttes med flere eller færre Henvisninger til
Litteratur om den biograferede; det er her ikke Maalet at nævne
saa meget som muligt, men at finde de korrekteste og mest ty
piske Behandlinger.
Noget nyt i Forhold til Bricka er en Række Artikler om mere
fremragende og talrigt repræsenterede Slægter.
I Indsamling af personalhistorisk Materiale, i Afstemning af
Artiklerne, i en for det praktiske Brug afpasset Systematisering
og paa mange andre Omraader ligger der en vid Arbejdsmark
for Redaktionen. Til syvende og sidst vil imidlertid Værdien af
det samlede Værk bero paa Medarbejderne. Bricka raadede over
en Stab, der ingenlunde var lige udvalgt for alle Felters Ved
kommende, men som havde en fast Kærne af ypperlige Forskere.
Det maa haabes, at det nye Leksikon ikke her kommer til at
staa tilbage.
Povl Engelstoft.
1931 er udkommet første Halvdel af et stort anlagt, nydelig
udstyret og gennem mange Aar forberedt Værk: Bibliographia
universalis silviculturae. I. Dania. (Den danske Skovbrugs-Litte
ratur indtil 1925). Ved A. Oppermann og V. Grundtvig.
Danmark har her, takket være Rask-Ørsted Fondets Støtte,
kunnet naa at blive Nr. 1 af alle Stater med at faa udgivet sin
Del af en international forstlig Bibliografi, som har været drøftet
siden 1903. Æren tilkommer de to Udgivere, og baade Prof.
Oppermanns og Overbibliotekar Grundtvigs Navne yder den
bedste Garanti for, at den store Opgave er fortræffelig løst. Det
første Halvbind paa 290 store Sider (foruden en paa 4 Sprog
— Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk — skreven Forhistorie) inde
holder den alfabetiske Del, medens 2. Halvbind vil bringe den
systematiske Fortegnelse. Det ser ud til at blive et Værk, vi
kan være stolte af.
Alfr. Krarup.
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Indenfor den snart temmelig omfattende Litteratur, som Grønlands-Striden mellem Danmark og Norge har fremkaldt, indtager
Pr of. Knud Berlins nyeste Skrift: Danmarks Ret til Grønland
(Kbh. 1932) en Særstilling, fordi det ud over Polemik og retslige
Udredninger giver en mere dvbtgaaende Fremstilling af det fjærne
Lands omskiftelsesrige Historie, Forhold, Forfatteren allerede tid
ligere har tangeret i sit Værk om »Det norske og danske Rigsraads Stilling til Island«.
Den rent aktuelle Retstvist falder naturligvis udenfor Ram
men af en Anmeldelse i Historisk Tidsskrift, og enhver, der blot
kender Kr. Erslevs Redegørelse for »Augustenborgernes Arvekrav«, vil vide, hvor vanskeligt det er at lave Statsret for svundne
Aarhundreder; Professor Berlin ser det ogsaa selv, som hans Be
mærkning S. 95 om Datidens mangelfulde Begreber viser. Men
det er virkelig lykkedes ham paa overbevisende Maade at faa
frem, hvorledes »Grønland« allerede i Middelalderen er Stræk
ningerne helt op »under Nordstjernen«, hvor lidt Norge i Virke
ligheden har med Landet at gøre under »den første Kolonisation«,
og hvor hurtigt »den anden« bliver et rent dansk Foretagende.
Ved Behandlingen af Begivenhederne i 1813—14 kunde Pro
fessor Arups skarpsindige Undersøgelse fra 1924 have været ud
nyttet mere.
E. M.

Allerede for en Snes Aar siden rejste Religionshistorikeren
Dr. Aage Schmidt Spørgsmaalet om en arkæologisk Under
søgelse af det gamle Sjilo’s Ruiner. Det nærmeste Resultat af
Dr. Aage Schmidt's ihærdige Virken blev Dannelsen af en Komité,
som arbejdede paa at faa denne Opgave lagt i danske Hænder
og at sikre den nødvendige økonomiske Basis for dette Fore
tagende. Da dette var sket, skulde efter den oprindelige Plan
Undersøgelsen af Tell Seilun, der rummede Levningerne af den
gamle Stad, begynde i 1915, men for dette — som for saa mange
andre videnskabelige Arbejder — traadte Verdenskrigen hindrende
i Vejen, og først 1926, efter nogle Prøvegravninger i Aarene umid
delbart efter Krigen, kunde der for Alvor tages fat paa den Op
gave, der saa længe havde været under Forberedelse.
I to Kampagner, i 1926 og 1929, har en dansk Expedition
arbejdet med Udgravningerne af Sjilo’s Ruiner; begge Gange har
den videnskabelige Ledelse af Undersøgelsen været lagt i Hæn
derne paa Inspektør ved Nationalmuseet Hans Kjær og Dr. phil.
Aage Schmidt. Om Udgravningernes Resultater og deres Udbytte
har Hans Kjær allerede, som Udgravningskoncessionen krævede
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det, aflagt foreløbige Rapporter og redegjort derfor i Quarterly
Statement of the Palestine Exploration Society for 1927 og 1931 og
desuden meddelt en større samlet Oversigt i Journal of the Pale
stine Exploration Society 1930 S. 87—174. Til disse Beretninger
har Hans Kjær føjet endnu én i sin nylig udsendte Bog I det
hellige Land; de danske Udgravninger i Shilo, Elis og Samuels By
(Kbh. 1931) — en paa sine Steder sammentrængt Bearbejdelse
af de tidligere Beretninger. For Fagmanden, der har gennem
arbejdet disse, vil denne Bog næppe bringe meget nyt, men
den vil sikkert — og med fuld Føje — kunne gøre Regning
paa en langt videre Læsekres end Artiklerne i de nævnte Fag
tidsskrifter, der vel ikke opsøges af andre end det Faatal af Ar
kæologer, som arbejder med Orientens gamle Kulturer, saa meget
mere som Forf. her giver en Redegørelse, der med godt Udbytte
kan læses udenfor denne snævre Kres.
Begge de to Udgravninger, men dog navnlig den sidste, har
paa talrige Punkter øget vor Viden om Sjilo’s Historie og lagt
meget arkæologisk Materiale til den litterære Tradition, der jo
lider af mange og store Huller. Gennem Hans Kjærs Skildring
følger vi Sjilo’s Skæbne i halvtredje Aartusind, fra den ældgamle
Stad, der c. 1050 f. Ghr. lagdes i Aske af Filistrene, over det helle
nistiske Sjilo, som i kristen Tid takket være Stadens fordums Hel
lighed opnaaede en vis Blomstring, gennem den arabiske Tid frem
til Sjilo c. 1300 for sidste Gang blev lagt øde.
Fremtidige Udgravninger vil sikkert give os Midler til at tegne
Billedet med klarere Linjer, end det har været muligt i denne
foreløbige Beretning. Der er allerede vundet godt frem, og det
maa derfor haabes, at det vil lykkes at føre Udgravningerne
videre frem og bringe de danske Arkæologers Arbejde i Sjilo’s
Ruiner til en gunstig Afslutning.
Otto Koefoed-Petersen.
Man kan vel næppe vente, at der i udenlandske Arkiver og
Biblioteker vil gøres meget store og vigtige Fund til Belysning af
Danmarks ældre Historie, men mellem Aar og Dag fremdrages
dog et og andet, der, hvor ubetydeligt det i sig selv kan være, dog
fortjener at noteres, for at det kan komme til Nytte i rette Sam
menhæng.
Nylig har Gerhard Laehr fra to Parisermanuscripter, Frag
menter af Brevbøger fra Klostret St. Victor fra det 13. Aarh.,
fremdraget Breve, der angaar Ærkebiskop Eskil, navnlig hans
Depositum i St. Victor (jfr. Curt Weibull: Saxe 241). Vi bemærker
særligt Eskils Brev til Abbed Ernis, der svigtede hans Tillid.
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Laehrs lille Studie findes i Festskriftet til Albert Brackmann (1931).
Ligeledes fra Brevbøger har Walter Holtzmann hentet de
Akter vedrørende Forholdet mellem Evesham og Odense Klostre,
som han har offentliggjort i Schriften des Vereins filr SchleswigHolsteinische Kirchengeschichte 2. R. 9. Bd. (1930). I Tilknytning
til Paul Kehrs store Foretagender søger han Pavebreve i engelske
Arkiver og Biblioteker og har gennemgaaet talrige Chartularier
fra Kirker og Klostre og deriblandt Brevbøgerne fra Evesham,
Ms. Cotton. Vespasian B XXIV og Ms. Harley 3763. Helt ukendte
for os er disse Manuscripter ikke, men Holtzmann har studeret
dem med større Kyndighed og gengiver Texterne nøjagtigere,
end før er sket. Fem Breve trykker han af. I. Biskop Riculf af
Odenses Brev om Forholdet mellem Moder- og Datterkloster
(Regesta 1. Ser. n. 181). II. Fragment af et Brev fra Riculf til
Abbed Reginald og Munkene i Evesham (ukendt). III. Kong
Valdemars Brev af 1174 (Reg. 1. Ser. n. 274). IV. Kong Valde
mars Opfordring til at sende engelske Munke til Danmark (jfr.
Ellen Jørgensen: Fremmed Indflydelse paa den danske Kirke 28).
V. Alexander III.s Stadfæstelse af Forholdet mellem Evesham
og Odense (utrykt, men jfr. Jaffé-Lowenfeld n. 13172). E. J.

Olaf Carlsen: Realistiske Strømninger i den højere Skoles
Undervisning. II. Filantropinisterne (Kbh. 1931) er en Fortsæt
telse af Forfatterens i 1930 udsendte Redegørelse for de reali
stiske Strømningers Forløb fra Ramus til Basedow. Indledningen
bebuder en Fortsættelse, der skal indeholde en samlet Vurdering
af Filantropinismens Væsen og Betydning og en Undersøgelse af
dens Forhold til Kantianismen og Nyhumanismen.
Forfatteren har ud af den store Skare Skolefolk og Skribenter,
som kunde komme ind under Betegnelsen Filantropinisterne, ud
valgt fem, der dels har haft en betydningsfuld Tilknytning til
Basedow og Filantropinet i Dessau, dels har spillet en særlig
Rolle ved at øve Indflydelse på de realistiske Strømningers Styrke
og Retning inden for den højere Undervisning: Wolke, Campe,
Trapp og Salzmann. Hertil har Forfatteren, sikkert med god
Grund, føjet den filantropinistiske Pædagogiks enfant terrible
Bahrdt, der ganske vist ikke har været knyttet til Arbejdet i
Dessau, men hvis vel udrustede og livligt fungerende Hjerne på
flere Områder har formået at uddrage Konsekvenser og forme Ud
tryk, som er uundværlige i en Redegørelse af den foreliggende Art.
Af de fire førstnævnte er Wolke den, hvis Virksomhed er stær
kest sammenknyttet med Basedows, så sammenknyttet i Virkelig-
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heden, at det har kunnet være Tvivl underkastet, hvor den enes
Ideer og Initiativ hørte op og den andens begyndte. Han er den,
der først af Basedows ofte ret uklare Ideer har skabt en brugelig
Skolepraksis, og det skyldes ham, at Filantropinet i Dessau over
hovedet bestod så længe som det gjorde. At se og høre ham under
vise var for det attende Aarhundredes Mennesker en Aabenbaring
af noget helt nyt, som de længtes efter, men som ingen forud
havde været i Stand at bringe ind i Skolestuen.
Gampe og Trapp var begge en Tid knyttet til Filantropinet i
Dessau, men det er ikke som Lærere dér, de i særlig Grad har
vundet sig et Navn, men som de filantropinistiske Ideers Penne
førere og teoretiske Bygmestre. Og endelig er der Salzmann, den
ædle og elskelige Børneven, på en vis Måde Repræsentanten for
det, der er det attende Aarhundredes pædagogiske Gennembruds
inderste Nerve: den store Sindelagsændring over for Barnet.
Gennem Forfatterens grundige og velskrevne Redegørelse
stifter vi Bekendtskab med disse fem Mænd, får på anskuelig og
rammende Måde deres Betydning og Særpræg understreget og
står således rustet til at modtage den Fortsættelse, som Indled
ningen lover. Det er et i høj Grad fortjenstfuldt Arbejde, der her
foreligger; vi har på dansk alt for få Udredninger af denne Art
og med denne Lødighed.
H. P. Langkilde.

Under Titlen Memorias de los acontecimientos en el Exército de
Dinamarca desde los primeros rumores de la Abdicacidn de la
Corona de Espaha y Congreso de Bayona, hasta la salida de las
tropas Espaholas del Reyno por Ambrosio de la Quadra har Ignacio
Bauer, corresponderende Medlem af Academia de la Historia i
Madrid, 1932 udgivet et lille Skrift (Compania Ibero-Americana
de Publicaciones, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 91 Sider), som
indeholder den i December 1808 af en Deltager i Expeditionen
til Danmark affattede Beretning om denne, som Titlen lyder, »fra
de første Rygter om den spanske Konges Abdication og Congressen
i Bavonne indtil de spanske Troppers Udgang af Riget« [d. e.
Danmark]. Beretningen har ikke før været trykt, men er benyttet
af forskellige spanske Forskere, især Arteche. En kort Indledning
gør Rede for, hvordan der har været taget fejl af Manuscriptet
til denne Beretning og det til en anden om samme Emne af la
Quadra. Haandskriftet (i Kvart, 62 Sider) omtales i Katalog over
Krigsarkivet i Madrid (1900), men hvor det opbevares, meddeler
Udgiveren mærkelig nok ikke. Sandsynligvis findes det i hans
eget »Arkiv«, som nævnes flere Gange i en tilføjet Liste over hans
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Skrifter. Selve Beretningen er smukt og, som det synes, omhygge
lig trykt, og de mærkelige danske Navneformer respekteret.
Efter Texten følger en Tavle med Statistik over de spanske Trop
per, deres Officerer, Kvinder og Børn, nogle Sider Documenter
— hvor Textens Asf el er forbedret til Ahlefeld Laurisg (I) —
og en Litteraturfortegnelse, der er ret fuldstændig ogsaa for de
danske Værkers Vedkommende.
Hans Aage Paludan.
I 1923 udgav Dr. Harry Schmidt, Kiel, og Museumsdirektør
W. Dammann, Flensborg, et Festskrift til Pastor Johannes
Biernatzki, Hamborg, der sammen med Richard Haupt har gjort
et grundlæggende Arbejde i slesvigholstensk Kunsthistorie. An
tallet af Bidragydere til Festskriftet var saa stort, at de to Ud
givere derved tilskyndedes til at grunde et nyt Tidsskrift »Nordelbingeiu, hvoraf Festskriftet udgjorde første Bind.
Medens »Zeitschrift der Gesellschaft für schleswig-holstei
nische Geschichte« væsentlig sysselsætter sig med den politiske
Historie og »Archiv für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte«
med kirkehistoriske Emner, vil »Nordelbingen« tjene Hjemstavns
forskningen i videste Forstand. Derved er det i Pagt med den Be
vægelse, der især efter Krigen har gjort sig saa stærkt gældende og
saa i Slesvig-Holsten og som tilsigter en større Fordybelse i Hjem
stavnens Kultur og Historie, hvorfra Styrke skal hentes til Gen
opbyggelse af det, Krigen brød ned. Denne Bevægelse har affødt
de mange »Heimatbücher«, og dens værdifuldeste Resultat er
v. Hedemann Heespens Værk »Die Herzogtümer Schleswig-Hol
stein und die Neuzeit«. Paa denne Linie ligger »Nordelbingen«.
Men Tidsskriftet har et videre Sigte. Thi ved Siden af at klar
lægge Kultur- og Aandsstrømninger i de tyske Provinser nord for
Elben, vil det i Erkendelse af Slesvigs og Holstens Stilling som
Grænselande mellem Tyskland og Norden følge disse Strøm
ninger ogsaa uden for Hjemlandets Grænser. Dr. Harry Schmidt
staar de holstenske Kredse nær, der har gjort sig til Talsmænd
for tysk-nordisk Forstaaelse, og som i videnskabelig Henseende
har et Midtpunkt i »Baltisch-historische Forschungsinstitut« i
Kiel. At vise Kultursammenhængen indenfor det baltiske Kystomraade er derfor den anden af »Nordelbingens« Opgaver, og saaledes arbejder det parallelt med »Deutsch-nordische Zeitschrift«,
som Professor Scheel udgav 1927—29.
For at Tidsskriftet kan løse sin Opgave, maa det ikke blot
hente Stof fra mange Forskningsomraader, men dets Artikler
maa ogsaa være let tilgængelige. Afhandlingerne, der gennem-
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gaaende er skreven af slesvigholstenske Forskere, er derfor ikke
saa meget Studier som Resultater af videnskabeligt Arbejde givet
i en kort og klar Form.
Der findes i de udkomne otte Bind adskillige Bidrag til Hertug
dømmernes Historie. Den politiske Historie indtager dog en ret
beskeden Plads. Dr. R. Bülck har skrevet en Oversigt over
Hamborgs Forhold til Slesuig-Holsten (Bd. VIII) og Dr. A. Dreyer
om Hamborgs Kamp med Christian IV om den frie Elben (Bd.
IV) og om Christian V’s Kamp med Hamborg 1686 (Bd. VII),
medens Prof. Otto Brandt har behandlet et udenrigspolitisk
Emne: England og det slesvig-holstenske Spørgsmaal 1848—50
(Bd. VI). Afhandlinger, der beskæftiger sig med nationalpolitiske
Emner, er der ikke mange af. Man kan nævne Hedemann
Heespens om Sprog og Nationalitet i Nordslesvig 1838—48
(Bd. III), Gehejmeraad Krumms Forsøg paa at gøre Ret og
Skel i Bedømmelsen af Christian VIII, Dr. Hagen ah s Afhand
ling om den provisoriske Regerings Mænd (Bd. II) og Professor
Scheels Redegørelse for Nordslesvigs Betydning for Slesvigholstenismen (Bd. V); men om disse Afhandlinger gælder, at det
er Oversigter, der er mere værdifulde ved Synspunkternes Origi
nalitet end ved Inddragelsen af nyt Stof.
Det omvendte gælder de biografiske Afhandlinger. Saavel
Dr. Langendorfs Fremstilling af Hans d. Yngre (Bd. III) som
W. Klüwers Redegørelse for F. H. Hegewisch’s politiske Tænk
ning er Studier byggede paa nyt Stof, medens Professor Op et s
Bemærkninger til Viben Peters Historie (Bd. V) er en kritisk Gen
nemgang af tidligere Beretninger. Der findes videre nogle slægts
historiske Bidrag: Dr. Gundlachs om Caspar v. Salderns Slægt
(Bd. V—VI), Knoops om Familien Canarius (Bd. V).
Landbrugshistorie er der kun faa Afhandlinger om. De væ
sentligste er Hedemann Heespens Zur ländlichen Verwaltungs
reform vor zwei hundert Jahren (Bd. II og VIII) og Professor
Magers om Landsbyen Bodum ved Aabenraa (Bd. VIII).
Tyngdepunktet i Tidsskriftet ligger naturligt nok andre Ste
der; de fremherskende Afhandlinger er de, der beskæftiger sig
med Hjemstavnens Kultur og Aandsliv, dens Særpræg og Forhold
til Landene mod Nord og mod Syd. Dette Emne er i Oversigts
form behandlet af Landraad Dr. Pauly Deutsches Geistesleben in
Schleswig-Holstein im Wandel der Zeiten og Dännemark un all de
plattdütschen Lann (Bd. VIII) og for et mindre Tidsafsnits Ved
kommende og i Form af en Anmeldelse af Hedemann Heespen
Religion, Verfassung und Volkstum in Schleswig-Holstein 1789—
1820 (Bd. IV).
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Vekselvirkningen mellem tysk og nordisk Kultur faar i særlig
Grad Udtryk i Kunsten. Forbillederne for det slesvigholstenske,
kunstnerisk udførte Kirkeinventar findes hyppigt langt udenfor
Hertugdømmernes Omraade, og omvendt førte Forbindelsen med
Lübeck Billedsnidere eller deres Arbejder til nordiske Lande.
Dr. Fuglsang har saaledes i en Afhandling om Højaltret i Hvidding (Bd. V) paavist, hvorledes den ejendommelige og sjældne
Rosenkransform, som Altertavlen har, maa stamme fra et Nürnberger-Træsnit af Erhard Schön, medens Professor Dr. Ro o sval,
Stockholm, har skildret Kunstcentrerne i det baltiske Omraade i
Middelalderen (Bd. VI) og gjort Rede for, hvorledes Gotland fra
det 12. til det 14. Aarhundrede og derefter Lübeck var bestem
mende for Kunstens Udvikling i Østersølandene. Først omkring
1500 bliver de enkelte nordiske Lande selvstændige Kunstomraader. Afhandlinger om den slesvigholstenske Maler- og Billedhugger
kunst er der ikke mange af; der kan nævnes Dr. G. Schellen
bergs om »Gertrud Mollers Mester«, og Professor Paulis om et
nyt Selvportræt af Jürgen Ovens (Bd. VIII), samt V. Thorlacius
Ussings om Kunstnerfamilien Quellinus (Bd. VI). Videre er der
Artikler om slesvigholstensk Arkitektur og nogle gode Bidrag til
den holstenske Fajancemanufakturs Historie af Dr. Hüseler og
J. Warncke, Lübeck.
De sproglige og litterære Afhandlinger, hvoraf der findes et
Par i hvert Bind, er mere hjemstavnsbundne. De sproglige be
skæftiger sig væsentligt med Plattysk og Frisisk, saaledes som
Professor Men sin gs om det plattyske Skriftsprogs Historie i
Slesvig-Holsten (Bd. IV) eller Dr. Lasch's om det plattyske Sprog
i Hamborg i 17. og 18. Aarh. Paa samme Vis behandler de
litterære Afhandlinger de slesvigholstenske Hjemstavnsdigtere
f. Eks. Klaus Groths Prosa (af J. Borst i Bd. I), Folkesproget
hos Th. Storm (af O. Mens in g i Bd. II) eller Detlev v. Liliencrons
Sprog (W. Danielsen i Bd. VI og VII). I Tilslutning dertil er
der nogle Afhandlinger af folkloristisk Art, og ogsaa Musikhistorien
er repræsenteret med et Par Bidrag.
I de fleste Bind er der endelig nogle Afsnit om Slesvig-Holstens Dyre- og Planteverden.
»Nordelbingens« Indhold er altsaa overordentlig broget. De
opregnede Artikler turde være et Vidnesbyrd om, hvor vidt
favnende Tidsskriftet er. Der er Omraader, som man kunde ønske
var udførligere omtalt. Selv om Hamborg og Lübeck var vigtigere
Kulturcentrer end de slesvigske Byer, maa Vægten dog siges i
vel høj Grad at være lagt paa Holsten. De Afhandlinger, der fin
des om Slesvigs Kultur er ret snart talt. Men de mange smaa Bidrag
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er som Stenene i en Mosaik, og, stillet rigtigt sammen, vil de kunne
give den, der interesserer sig for det aldrig hvilende Spil mellem
tysk og nordisk Kultur, et Billede af den særegne Kultur, der ved
Tidernes Vekslen opstod i Nordelbingen.
Den ene af de oprindelige Udgivere, Museumsdirektør W. Dammann døde i 1926, men afløstes baade som Museumsdirektør og
som Medudgiver af »Nordelbingen« af Dr. Fugl s an g. Ved Til
skud fra offentlige Institutioner og fra private er det blevet muligt
at udgive Tidsskriftet i en stedse smukkere Udstyrelse og forsyne
det med en Rigdom af gode Billeder.
Svend Larsen.
I Lunds Universitets Årsskrift (N. F. Avd. 1. Bd. 27. Nr. 3)
har Sture Bolin udgivet et større skrift: Om Nordens äldsta
Historieforskning. Studier över dess metodik och källvärde (Lund
1931, 342 sider). Bogen har særlig interesse for danske historikere
ved, at dens første tredjedel omhandler »Danmarks kristnande i
den medeltida litteraturen«; hertil slutter sig som andet og tredje
afsnit »Svenska berättande källor till den äldre medeltidens hi
storia« og »Erikskrönikan och annalerna«. Forfatterens formål er
at påvise, at de middelalderlige historikeres værker er frugten af
et målbevidst arbejde med de dem foreliggende kilder, som de
har søgt at bringe overensstemmelse imellem eller at kombinere
på forskellige måder, hvorved de har ladet sig lede af bestemte
partisynspunkter (medens de naturligvis intet har kendt til nu
tidens kildekritik). Dette søges nærmere belyst ved en række
minutiøse enkeltundersøgelser, der for en stor del bygger på
forhåndenværende forarbejder, særlig for det danske kildestofs
vedkommende, Laur. og Curt Weibulls forskninger, men dog
også bringer adskilligt nyt. Særlig fortjenstfuld i så henseende
synes mig den grundlæggende undersøgelse i begyndelsen af bo
gen om den slesvigske bisperække, dens affattelsestid og værdi
som historisk kilde; men også de følgende afsnit: »Politiska ten
denser i skildringarna af Danmarks missionstid« og »Poppolegenden« indeholder adskillige nye og værdifulde synspunkter.
Dog kan man hist og her indvende, at der måske ikke altid er
taget tilstrækkeligt hensyn til betydningen af ganske almindelige
fejlkilder, såsom misforståelse eller sjusket gengivelse af ved
kommende historiske kildes efterretninger; sådanne fejl har sik
kert været yderst almindelige på en tid, der endnu var så uudviklet
i historisk metode, og i et ikke helt ringe omfang kan afvigelserne
fra de ældre kilder have sin rod i sådanne fejl uden at skyldes ved
kommende forfatters partistandpunkt. Men naturligvis er æn-

130

NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

åringerne som oftest prægede af dette, som det også i en række
tilfælde godtgøres med overbevisende argumenter. Bogens sidste
to tredjedele, der omhandler de svenske årbøger og krøniker, søger
at overføre de ved studiet af det mere overskuelige og slående
danske kildestof indvundne resultater på de svenske forhold,
hvor linjerne ikke foreligger så klart optrukne, hvad der giver
anledning til en lang række meget detaillerede kildeundersøgelser,
der naturligvis ikke har samme interesse for dansk historie som
bogens første afsnit, selv om der også her udvindes værdifulde
resultater. Alt i alt må Bolins med stor omhu udarbejdede skrift
siges at sprede nyt lys over de middelalderlige annalisters og krø
nikeskriveres hele arbejdsmåde og må derfor hilses som en vel
kommen forøgelse af den herhen hørende litteratur.
Jørgen Olrik.
I den af Societas Scientiarum Fennica udgivne Serie »Commentationes humanarum litteratum« II, 5 har Gustav Adolf
Donner udsendt en meget udførlig biografi af den kendte kirke
mand kardinal Vilhelm af Sabina, der spillede en stor rolle for
Nordens og Østersølandenes kirkehistorie i det 13. århundrede
(Kardinal Wilhelm von Sabina, Helsingfors 1929, XXV + 449
sider). I 10 kapitler gennemgås med stor omhu Vilhelms liv i
hans ungdom og som biskop af Modena (1222—34), hans tre store
legationsrejser til Østersølandene 1225—26, 1228—30 og 1234—42,
fremdeles hans virksomhed ved pavehoffet 1243—47 (hans ud
nævnelse til kardinalbiskop af Sabina fandt sted 1244) og hans
store legation til Norge og Sverige 1247—48 samt hans sidste år
og død (1251). Der tegnes her et smukt billede af den fremragende
kirkefyrste, der udsendtes af Romerhoffet for at ordne og fremme
de nye kirkelige plantninger i de østlige Østersøegne og tilbragte
en række år med omfattende virksomhed herovre, altid optræ
dende ordnende, mæglende og fredsstiftende. For kirkens grund
læggelse og vækst i disse egne har hans arbejde været af afgørende
betydning, og der gøres med stor omhu rede for hans mange
sidige virksomhed. Ligeledes tegnes der et smukt billede af hans
sidste legation til Norge og Sverige, under hvilken han som be
kendt kronede Håkon Håkonsøn til Norges konge og på en stor
rigssynode fastslog den norske kirkes retslige stilling, medens han
i Sverige måtte tage større hensyn til, at kirkens udvikling var så
langt tilbage, og derfor optrådte med stort mådehold på kirke
mødet i Skenninge i retning af at kræve den kanoniske rets gen
nemførelse. Som det vil ses, indeholder bogen ifølge sit æmne
vigtige bidrag til Nordens historie, og også for Danmarks specielle
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historie var Vilhelms optræden ialfald ved en enkelt lejlighed af
stor betydning, selv om måske ingen af hans legationer omfat
tede dette rige. På sin anden legationsrejse besøgte han Danmark
1228, antagelig for at vinde kong Valdemar for et politisk forbund
mod kejser Frederik II, og efter sin svenske legation 1248 lagde
han hjemvejen over Lund for at konferere med ærkebisp Uffe,
den svenske kirkes primas. Men det er dog væsentlig hans virk
somhed i Østersølandene, som har interesse for Danmarks historie.
På sin første legation søgte han forgæves at mægle i stridighederne
mellem Sværdridderne og de Danske og greb så til den mindre
heldige udvej at fratage begge parter de tre omstridte landskaber
og indsætte sin kapellan som pavelig statholder over dem. Stridig
hederne fortsattes ikke desmindre og førte omsider til tilintet
gørelse af de Danskes herredømme i Estland 1227. Ved kloge
diplomatiske forhandlinger lykkedes det dog kong Valdemar at
stemme pavestolen gunstig for de estniske landskabers tilbagegivelse til Danmark, og der medgaves Vilhelm på hans tredje
legation pavelige ordrer i så henseende; men han synes at have
været ret utilbøjelig til at bringe disse til udførelse, vel sagtens
fordi han mente, at Sværdriddernes herredømme var gunstigere
for missionen i disse egne, og først et paveligt truselsbrev til Vil
helm bragte ham til at fravige sit standpunkt 1237. Det kom da
omsider til forliget i Stensby 7. Juni 1238 mellem den danske
konge og den tyske orden, i hvilken Sværdriddernes orden efter
et afgørende nederlag mod Litauerne var blevet optaget, hvorved
Estland atter lagdes ind under den danske krone, ligesom det i
kirkelig henseende atter kom til at lyde under ærkebispen i Lund.
Om alt dette beretter forfatteren meget udførligt; dog må man
tilføje, at han — hvad også hans litteraturhenvisninger godtgør —
næppe har ofret samme omhu på danske kilder og dansk historie
skrivning som på de to andre skandinaviske landes. Når han for
året 1240 bygger på en apokryf efterretning hos den danske
historieskriver Pontanus om prinserne Abels og Knuds tilstede
værelse på et korstog til Estland, hvor byerne Isborsk og Pleskow
indtoges, synes dette at røbe en vis mangel på historisk kritik,
der i nogen grad skæmmer det ellers med så stor omhu udarbejdede
værk.
Jørgen Olrik,

»Lantmannapartiei«, dess uppkomst, organisation och tidligare
utveckling« er Titlen paa en svensk akademisk Afhandling, skrevet
af Edvard Thermånius og fremkommet i Uppsala 1928. Det
er en særdeles grundig Studie, der i Undersøgelsen inddrager ikke
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blot officielle Aktstykker, men ogsaa mange private Breve og
Optegnelser. Fremstillingen er alsidig og søger ogsaa at give et
Billede af de ledende Personligheder. Forfatterens Interesse for
at finde Forbindelsestraadene til det samtidige politiske Liv i
Danmark og Norge har befrugtet hans Synspunkter og faaet ham
til at udstrække sine Granskninger endogsaa til det danske Rigs
arkiv, hvor han har kunnet benytte det forenede Venstres efter
ladte Papirer. Han har haft godt Blik for de meget fremtrædende
Lighedstræk mellem det svenske Landmandsparti og den po
litiske Retning i Danmark, der først betegnedes som »Bonde
vennerne« og siden gik over i Partiet Venstre.
I Virkeligheden kunde det være en naturlig historisk Opgave
at give en sammenfattende Skildring af den politiske Bondebe
vægelse i Danmark, Norge og Sverige. Saa ligeartet er Bevægelsen
efter Forudsætninger og Forløb i de tre nordiske Lande. Til
de danske Bondevenners første Krav hørte den almindelige Værne
pligt, lige Beskatning af Jorden og Sparsommelighed i Statshus
holdningen. Ganske tilsvarende Punkter finder vi i Lantmannapartiets Program. Thermånius paaviser, hvorledes dette Parti i
sin Oprindelse betyder en organisk Fortsættelse af Bondestandens
Indsats i den gamle svenske Rigsdag. Ved den Forfatningsfor
andring, der i 1866 skabte Rammerne for det moderne politiske
Liv i Sverige, gjorde der sig ligesom ved den samtidige Grund
lovsændring i Danmark Frygt gældende for et kommende Bonde
herredømme. Mere mærkeligt er det, at der i vide Kredse har
raadet et Haab om, at det under de nye Forhold ikke skulde
komme til egentlige Partidannelser. Der forelaa dog Erfaringer
nok fra det politiske Liv i mange parlamentariske Lande. Den
forste svenske »Kammerrigsdag« skulde ikke løbe til Ende, før
Lantmannapartiet var dannet af Repræsentanter fra Landkred
sene. Dermed begynder de moderne parlamentariske Partidan
nelsers Historie i Sverige. Lantmannapartiet var i det store og
hele, men dog »ikke helt igennem« en fuldt udviklet Partiorganisa
tion. Forfatteren fastslaar paa Grundlag af det danske Venstres
Forhandlingsprotokol, at der for at blive Medlem af »det forenede
Venstre« paa Rigsdagen krævedes et formeligt Indvalg, medens
noget tilsvarende ikke gjaldt ved Indtræden i Lantmannapartiets Rigsdagsgruppe. Som Medlem af Lantmannapartiet regnedes
enhver Rigsdagsmand, der i Almindelighed tog Del i Partiets
Møder, stemte paa dets Lister til de forskellige Udvalg og fulgte
det i de store Spørgsmaal. Mere bestemt kan Grænsen ikke sættes.
Som et vigtigt Motiv for den almindelige Tilslutning til Lant
mannapartiet fremhæves Bondestandens Følelse af Afstand fra
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de andre Samfundsklasser. »Tidens største sociale Kløft var uden
Tvivl den, der skilte Herremænd og Bønder«. Til »Herrerne« hørte
Adel, Præster, Borgere og alle »Standspersoner«. Trangen til at
»klassificere« Menneskene har vel i og for sig været nok saa stærk
i Sverige som i Danmark. Imidlertid har det vistnok været ret
afgørende for den svenske politiske Udvikling, at der ikke i
Sverige fandtes et saadant økonomisk Spørgsmaal til at adskille
Godsejere og Bønder som det Spørgsmaal om Fæstevæsenets
Afløsning, der lige fra de raadgivende Stænderforsamlingers Tid
skabte et saa dybt Modsætningsforhold i Danmark og endnu i
1870 kunde bidrage væsentligt til »Oktoberforeningen«s Spræng
ning. Hvis Oktoberforeningens Forsøg paa at samle »store og
smaa Bønder« havde haft Heldet med sig, vilde vi i Danmark
have faaet en Partidannelse, der maaske mere end det senere
Venstre havde været et Sidestykke til Lantmannapartiet og ogsaa hurtigere kunde have vundet Regeringsmagten. Lantmanna
partiet havde lige fra først af flere Godsejere som fremtrædende
Medlemmer, og dets egentlige Høvding var en højadelig Mand,
Grev Arvid Posse. Allerede i 1880 kunde Posse danne Regering,
og dermed var Lantmannapartiet fra et overvejende oppositionelt
blevet et ministerielt Parti. Posses Regeringsdannelse kan vel
ikke helt sammenlignes med det senere Systemskifte i Danmark,
men det var dog, som Thermånius fremhæver, et virkeligt »par
lamentarisk Forsøg«, der her fandt Sted; Posse maatte til, fordi
alle andre Muligheder var udtømt. Forsaavidt kom Sverige i
forfatningspolitisk Udvikling til at gaa foran baade Norge og
Danmark. Det eftervises i den foreliggende Bog, hvorledes den
moralske Støtte fra Lantmannapartiets Mænd overfor den fælles
Konge havde en maaske afgørende Betydning for det norske
Venstres Erobring af Regeringsmagten gennem Udnævnelsen af
Johan Sverdrup til Statsminister i 1884.
Hans Jensen.
Da den Internationale Historiske Komité i Maj 1926 holdt
sit første Møde i Genéve, var en af de første Opgaver, der blev
taget op, Tanken om Udgivelsen af en international historisk
Bibliografi, som kunde blive en Slags Fortsættelse af de ved
Verdenskrigens Udbrud i 1914 standsede Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. Med Hensyn til Muligheden for at kunne
realisere Tanken om en saadan Fortsættelse formede det sig fra
første Færd saa lykkeligt, at et betydeligt Bidrag fra den store
amerikanske Laura-Spelman-Rockefeller Foundation stillede Penge
til Raadighed til Udgivelsen af de tre første Aargange. Man skred
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derfor straks til Valget af en bibliografisk Kommission, som skulde
forberede Arbejdet, og i denne Kommission blev bl. a. Prof.
Aage Friis indvalgt; senere, da Kommissionen nedsatte et Ar
bejdsudvalg, blev Prof. Friis valgt til Formand for dette, medens
Prof. Lhéritier fra Paris som Sekretær paatog sig Broderparten
af det store forberedende Arbejde.
Man blev hurtig klar over, at man ikke vilde opstille Biblio
grafien ganske paa samme Maade som de tidligere Jahresberichte,
hvor Stoffets Gruppering havde været rent geografisk, hvert Land
for sig. Det besluttedes ved det nye Værk kun at medtage inter
nationalt vigtige Værker, som havde Betydning for flere Lande,
idet man paa ingen Maade nærede noget Ønske om at konkurrere
med de enkelte Landes nationale Bibliografier.
Som naturligt ved et Værk af denne Art viste der sig i Praksis
meget store Vanskeligheder ved Fremskaffelsen af Materialet fra
alle de forskellige Lande. Til Formand for et nyt Tremandsudvalg,
som skulde paase Arbejdet, valgtes Prof. Reincke-Bloch i
Breslau, som satte megen Energi ind paa Fremskyndelsen af
Værket; det var derfor en yderligere Forsinkelse, der blev den
naturlige Følge af denne flittige Forskers Død Nytaarsdag 1929.
I hans Sted valgte Komitéen i Maj 1929 paa sit Møde i Venedig
Prof. Robert Holtzmann i Halle til Formand for Udvalget,
men først efter yderligere over l1^ Aars Forløb kunde endelig
første Aargang af Værket udkomme.
Denne International Bibliography of Historical Sciences — for
Aaret 1926 — fremtræder som et stateligt Bind paa 297 Sider
i stort Format med i alt 4908 Numre, og hertil kommer endda
70 Sider med Registre (Forfatter-, Person- og Sted-Register).
Det hele gør et højst tiltalende Indtryk og vil, selv om fuld
Konsekvens i Valget af det medtagne Stof ikke er naaet og vel
overhovedet vanskeligt kan naas, utvivlsomt kunne gøre god
Nytte, især naar der foreligger flere Aargange.
Der medtages baade vigtigere Tidsskriftartikler og selvstæn
dige Værker, de sidste ogsaa med Angivelse af Pris, for de mindre
Landes Vedkommende ogsaa med Oversættelse paa et af 5 Hoved
sprog (Fransk, Engelsk, Tysk, Italiensk og Spansk). Jeg skal for
at give en Forestilling om Klassificeringen lige nævne de vigtigste
Inddelingsgrupper: Hjælpevidenskaber, Haandbøger, Forhistorisk
Tid, Den gamle Orient, Grækenland, Rom, Den gamle Kirke til
Gregor d. St., Byzanz fra Justinian, Middelalderen og den nyere
Tid i følgende Undergrupper: Almindelige Værker (ogsaa for de
enkelte Stater), Religionshistorie, Intellektuel Kultur, Økonomisk
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og social Historie, Rets- og Forfatnings-Historie, Internationale
Forhold og endelig tilsidst de andre Verdensdele.
Det er klart, at Vanskelighederne ved et Foretagende af denne
Art er størst den første Gang, og det er vel ogsaa givet, at man
i de følgende Aargange vil være i Stand til i stadig højere Grad
at overvinde dem.
Til Slut skal kun udtales en Beklagelse af, at der ved denne
første Aargang ligger ikke mindre end fire Aar imellem det be
handlede Aar og Udgivelsesaaret, og et Ønske om, at det maa
lykkes Redaktionen snart at naa saa vidt, at der i alt Fald kun
bliver to Aars Mellemrum. Netop ved saadanne bibliografiske
Værker bliver deres Betydning meget større, jo hurtigere man kan
naa at faa dem udgivet.
Alfr. Krarup.

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft maatte standse i 1916,
og først efter Verdenskrigens Afslutning blev Arbejdet taget op
paa ny, men nu concentreret om Tysklands Historie, idet man ikke
under de vanskelige Forhold, den økonomiske Misere og Afbry
delsen af de videnskabelige Forbindelser, vovede at tænke paa
en bibliografisk Behandling af den hele historiske Litteratur.
Jahresberichte der deutschen Geschichte udkom imidlertid kun i
faa Aar og afløstes i 1927 af Jahresberichte für deutsche Geschichte.
Fem Bind omhandlende Litteraturen gennem Aarene 1925—1929
er udsendt.
»Jahresberichte für deutsche Geschichte«, der udgives af Al
bert Brackmann og Fritz Hartung under Medvirken af
Victor Loewe, tager Sigte paa Tysklands Historie, alt hvad der
vedrører det gamle historiske Tyskland, alt hvad der tjener Stu
diet af Tysklands Historie, Hjælpevidenskaberne i omfattende
Forstand; men kun Arbejder af videnskabelig Standard og almen
Betydning medtages. Man har valgt og vraget med Forskningens
Tarv for Øje uden at tvinges af bibliografisk Mekanik og Krav om
Fuldstændighed. Mens de to foregaaende Publicationer gav en
Række Oversigter over de enkelte Perioder og Arbejdsfelter og
derunder anførte Titlerne paa de paagældende Skrifter, er det
bibliografiske Materiale og de kritiske Revuer adskilt i »Jahres
berichte für deutsche Geschichte«. Hvert Bind falder i to Dele,
1. Del omfattende Bibliografien, 2. Del »Forschungsberichte«.
Disse er undertiden jævnt refererende, undertiden af større Maal
med klog Vurdering og Placering af de enkelte Arbejder og med
vid Horizont. »Jahresberichte« raader over en Stab af ca. 70
videnskabelige Medarbejdere.
E. J.
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I 1830 udsendte F. C. Dahlmann en beskeden Bog paa 69
Sider »Quellenkunde der deutschen Geschichte«, en bibliografisk
Ledetraad, fremgaaet af Forelæsninger; den omfattede 614 Numre.
Da Georg Waitz i 1869 gav en 3. Udgave, var Bogen voxet til
224 Sider og rummede 2812 Numre. Siden er den bleven større
og større Udgave efter Udgave, og Dahlmann-Waitz: Quellen
kunde der deutschen Geschichte i 9. Udgave ved H. Haering (Leipzig
1931) er et mægtigt Bind paa 1292 Sider med overmaade meget
Petittryk og 16337 Numre, der hver for sig giver ikke en enkelt
Titel, men mange Titler. Værket omfatter Tysklands Historie
indtil 1919 og anfører principielt al Litteratur, der er fremkommet
inden Aar 1930 — og ud derover hvad man har kunnet faa med.
En Sammenligning mellem den ny Udgave og 7. Udgave af 1906
viser, med hvilken Ihærdighed der har været arbejdet i den
historiske Videnskab i de sidste 25 Aar trods alle Tidens Ulykker;
man ser ogsaa klart, mod hvilke Omraader Interessen har vendt
sig. Værket giver Anledning til at se, hvor opmærksomt tyske
Forskere nu om Dage følger det historiske Arbejde i Danmark.
Nogen Vilkaarlighed og Ujævnhed i Valget af de Skrifter, der er
medtaget i Bibliografien, kan man vel finde, nogle Undladelses
synder, som især falder i den nyere Tids Historie, Sammenblan
ding af Forfatternavne i Registret (Aage Friis, Astrid Friis), en
sjælden Gang Mishandling af det danske Sprog; men det er, naar
alt kommer til alt, Smaaskrøbeligheder, som er for intet at regne,
naar man betænker, hvilket uvurderligt Hjælpemiddel den ny
»Dahlmann-Waitz« er — ogsaa for os. Enhver vil lære noget nyt
ved at studere de Partier, der vedrører hans Domæne, og finde
god Vejledning, naar det gælder Orientering paa fremmede Felter.
E. J.

Af Berliner Akademiets store Udgave af Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen er 1929 og 1931 udkommet 41.—42. Bd.,
begge bearbejdet af Professor Gustav Volz. Skønt tilsammen
over 1000 Sider spænder de kun over Tiden fra Maj 1778 til April
1779 og giver — foruden meget andet — et forbløffende Indtryk
af Frederik den Stores utrolige Arbejdsevne og tillige af den
kunstnerisk tiltalende Form, han gav alle, selv de mest forret
ningsmæssige skriftlige Tilkendegivelser. De to Bind er ligesom
deres Forgængere forsynet ikke alene med Person- men ogsaa
med et ypperligt Sagregister, som i høj Grad letter Benyttelsen.
Til Danmarks Historie findes forskellige, dog hverken mange eller
vægtige Bidrag. Skønt Frederik den Store, som hans historiske
Skrifter viser, havde ringe Interesse for Danmarks Politik og til-
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lagde den liden Betydning, vilde det alligevel være en ikke ulønnende Opgave for en ung dansk Historiker i Sammenhæng at
fremdrage og behandle hans Udtalelser om Danmark og danske
Forhold.
Ax. L.

I sin Inaugural-Dissertation: Preussen und Dänemark während
des siebenjährigen Krieges (1930) har Mathilde Breiholz paataget sig den større Opgave at give en Skildring af de to Landes
indbyrdes Forhold 1756—63. Forfatterinden besidder Kendskab
til dansk historisk Litteratur, P. Vedels, Edvard Holms og Aage
Friis’ forskellige Arbejder og Aktpublikationer, har tillige i nogen
Grad benyttet dansk Arkivmateriale, men bygger dog navnlig
paa Frederik den Stores Politische Correspondenz. Hun stiller
Preusserkongens og J. H. E. BernstorfTs Politik overfor hinanden,
skildrer, hvorledes det for Frederik den Store gjaldt om at be
nytte Danmark som en Brik i sin Politik og om muligt vinde
det som Forbundsfælle, medens Bernstorf! søgte at bevare Neu
traliteten, men samtidig vilde bane Vej for Løsningen af det
Gottorpske Stridsspørgsmaal. Bogen oplyser adskillige Enkelt
heder — mindst vedrørende den store Krise 1762 — men rokker
ikke ved dansk Historieforsknings Besultater. Da Danmark for
Frederik den Store var en Bonde, ikke et Taarn i hans politiske
Skakspil, og Tyngdepunktet i BernstorfTs Politik ogsaa laa paa
andre Omraader, maa det nødvendigvis blive et Tilløb, naar For
fatterinden søger at antyde en almindelig Karakteristik af de to
Statslederes Politik og dens Forudsætninger. Bogen, som er fremgaaet af Professor Otto Brandts historiske Undervisning, er et
Vidnesbyrd om, at han ikke trods sin Overflytning til Erlangen
har tabt Danmark af Syne. Dansk Historieforskning maa være
ham taknemmelig for hans fortsatte Bestræbelser for ved sit eget
og sine Elevers Arbejde at vække Interesse for dansk Historie i
Tyskland og behandle den i Sammenhæng med den almindelige
europæiske.
Ax. L.

Professor i østeuropæisk Historie ved Berlins Universitet Karl
Stählin har i 1930 udsendt 2. Bd. af Geschichte Russlands von
den Anjängen bis zur Gegenwart. Som naturligt for den tidligere Ud
giver af Jacob von Stählins Papirer fra det 18. Aarh. giver han i det
store Værk Kulturhistorien en rigelig Plads. Skildringen af den rus
siske Provinsadels daglige Liv og Kulturniveau hører til dets bedste
Afsnit. I Hovedsagen indeholder Bogen dog en udførlig og dybtgaaende Skildring af Ruslands ydre og indre Historie fra Peter den
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Stores Tronbestigelse til Katharina ITs Bortgang. Den viser et om
fattende Kendskab til russisk Historieskrivning og Speciallitteratur,
men bygger ogsaa paa adskilligt utrykt Materiale, særligt de preus
siske Diplomaters Indberetninger. Omfattende Viden til den al
mindelige europæiske Historie giver Forfatteren særlige Betin
gelser for at skildre Sammenspillet mellem øst- og vesteuropæisk
Politik. Fremstillingen lægger Hovedvægten paa Redegørelsen
for de politiske Fakta og viser ringe Interesse for de spændende
og pittoreske, endsige de pikante Episoder, paa hvilke Ruslands
Historie i dette Tidsrum frembyder en saa overvældende Rigdom,
og som gav vidt Spillerum for en Waliszewskis letløbende Pen.
Væsentligere er det, at Forfatteren ikke besidder særlige Evner
til at levendegøre de mange problematiske Skikkelser, som be
stemte Ruslands Skæbne i det 18. Aarh. Hans Dom er rolig og
sindig og gaar i Reglen Mellemvejen mellem stridende Anskuelser.
Det er i visse Henseender en Fordel, men svækker til Tider Pro
blemstillingen. Der hører næsten en Miljukows (cf. hans udfør
lige Recension i Hist. Zeitschr. 144. Bd., 527 ff.) Sagkundskab til
for ret at faa fat paa Forfatterens egen Opfattelse. Peter den Store
bliver hverken lovprist som Reformator eller skildret som den
asiatiske Vildmand. Forfatteren lægger Hovedvægten paa De
spoten og fremhæver Reformarbejdets Sammenhæng med og Af
hængighed af de Krav, som var en Følge af Kampen med Karl XII.
Som det er naturligt for en tysk Historiker, har Ståhlin i Skil
dringen af Kejserinde Elisabeths Regeringstid lagt særlig Vægt
paa Fremstillingen af Ruslands Deltagelse i Syvaarskrigen. I
Vurderingen af Peter III hælder han til en mildere Bedømmelse,
end det almindeligvis er Tilfældet. I Katharina ITs Historie vil
det altid blive et Hovedspørgsmaal — som Ståhlin dog egentlig
ikke afgør — hvorvidt den store Kejserindes liberale Anskuelser
hvilede paa ærlig Overbevisning eller blot var en Luksus bestemt
til at daare Samtidens vesteuropæiske offentlige Mening, de franske
Oplysningsfilosofier. Til Gengæld tager Ståhlin mere udpræget
Standpunkt til de udenrigspolitiske Problemer og tillægger med
Hensyn til den polske Politik Frederik den Store og Preussen den
førende Rolle. For Kejserindens senere Aar understreger han, at
baade de indre russiske Forhold og Forskrækkelsen for den franske
Revolution er Forklaringen paa Katharina II’s voksende Kon
servatisme.
Ax. L.
Opfattelsen af Castlereaghs politik er i løbet af de sidste 20 år
undergået en betydelig forandring. Først har forskere som Phillips
og Salomon, og i de senere år C. K. Webster, professor ved
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Wales’ universitet, i et par digre værker, der bygger på grundige
arkivstudier, foretaget en delvis omvurdering af engelsk uden
rigspolitik i årene 1812—22.
I sin sidste bog The Foreign Policy oj Castlereagh 1812—15
(London 1931) undersøger Webster den rolle, C. spillede i disse
års europæiske storpolitik, (medens det engelsk-amerikanske
spørgsmål lades ude af betragtning). Resultatet er blevet C.’s
placering i rækken af store engelske udenrigsministre. Webster
kalder ham en statsmand i ordets sande betydning og fremhæver,
at G. ikke blot følte sig som britisk minister, men nok så meget
som mægler i de kontinentale stridigheder. Som Pitts store elev
vilde han virkeliggøre dennes plan fra 1805 om Europas rekon
struktion. Allerede i septbr. 1813 udarbejdede han forslag til en
permanent defensiv alliance rettet mod Frankrig til sikring af
freden, og denne alliance og Antwerpens løsrivelse fra Frankrig
var hovedformålet for C., da han i Dec. 1813 rejste til kontinentet,
hvor det også lykkedes ham at få de allieredes stridigheder bilagt
ved traktaten i Ghaumont.
Begyndelsen af året 1814 kendetegner G.’s højdepunkt som
statsmand, idet han fik ordnet det nederlandske spørgsmål, der
var af så vital interesse for England, og samtidig anerkendt, at
spørgsmålene om herredømmet på havet og forholdet til U. S. A.
var »domestic questions«.
På Wienerkongressen var G. talsmand for ligevægtsprincippet.
Ganske vist mislykkedes hans forsøg på i det polske spørgsmål
at standse Rusland ved Weichsel, men ved den fransk-østrigskbritiske defensive alliance den 3. Januar 1815 satte han, trods sine
instruktioner, bom for Ruslands og Preussens krav og hindrede
Sachsens tilintetgørelse. G.’s forsøg på at gennemføre Pitts ide
om en almindelig gensidig territorial garanti omdannedes under
indtryk af erfaringerne fra Wienerkongressen til en plan om at
sikre freden ved kongresforhandlinger fremfor ved trusel om
væbnet magt. Når G. opgav garantien skyldes det måske mod
stand fra kabinettet.
Webster lukker ikke øjnene for G.’s store fejl. Hans mangel
på sans for andet end kendsgerningerne hindrede ham i at mod
tage støtte fra folket, og han forstod ikke som Canning at appellere
til følelsen. Han vildledte t. eks. parlamentet m. h. t. sin stilling
til Sachsen og Murat. Webster kritiserer ligeledes hans konser
vative indstilling og ringe sympati for de nationale og liberale
bevægelser i Spanien og Italien, der vel kunde bruges mod Na.poleon, men efter dennes fald skulde dæmpes. C. vilde gøre alt
selv og efterlod sig i modsætning til Pitt ingen elever.
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Tidligere har Webster udgivet The Foreign Policy of Castlereagh 1815—20 (London 1925), der nærmest skildrer C. som op
havsmanden til det kongressystem, der i de år var herskende i
europæisk politik. De magtpolitiske modsætninger er dog ikke
trukket skarpt nok op. I Paris som i Madrid og på Balkan måtte
C. kæmpe mod russiske intriger, til gengæld modsatte han sig på
Aachenkongressen Alexanders forsøg på at benytte alliancen til
at sikre de bestående dynastier og forfatninger. Trods Cannings
modstand fik han gennemført »the reunion of the Great Powers«
og fremtvang Frankrigs Rømning og optagelse i alliancen.
C. delte den almindelige frygt hos tidens statsmænd for revo
lutionen, men reaktionær var han ikke, og han forstod, at parla
mentet nok var antirevolutionært, men ikke antiliberalt, han
protesterede således mod Troppaukongressens udstrækning af
interventionsprincippet som stridende mod international lov.
Han vilde helst give de spanske kolonier i Sydamerika tilbage til
moderlandet, men var tilsidst villig til at anerkende enhver
koloni, der antog monarkiske institutioner; frygten for U. S. A.’s
indflydelse drev ham hertil. Webster mener, at anerkendelsen af
de spanske koloniers uafhængighed vilde være kommet tidligere,
hvis C. havde levet længere, idet han ikke som Canning vilde være
blevet hindret af kongen og parlamentet.
Englands deltagelse i kontinentets politik 1812—22 var ude
lukkende C.’s værk og kunde ikke fortsættes af hans efterfølgere
idet alliancen var afhængig af C.’s personlige kontakt med de
ledende europæiske statsmænd. Selv han fandt t. Ex. ingen støtte
hos Metternich og Alexander i arbejdet for i Spanien og Neapel
at skabe en .forståelse mellem krone og demokrati.
En speciel side af engelsk udenrigspolitik behandler G. J.
Ren i er: Great Britain and the Establishment of the Netherlands
1813—15 (Haag 1930). Det engelske diplomati har skabt kongeriget
Nederlandene. Allerede i 1805 vilde Pitt tilvejebringe et stærkt
Holland og samtidig gøre en af de tyske magter delagtig i dets
forsvar. Når unionen mellem de nordlige og sydlige Nederlande,
trods folkenes ligegyldighed, blev stiftet, skyldes det alene Castlereagh og Oranieren. Den sidste, der i foråret 1813 blev Englands
klient, vandt C. for sig, og allerede ved den første Pariserfred skaf
fede C. Holland Belgien vest for Maas, medens forsøget på at trække
en anden magt med ind i forsvaret af Nederlandene strandede dels
på Østrigs uvilje mod atter at overtage Belgien, dels på Preussen,
der ikke vilde nøjes med det belgiske område på Maas’ højre bred.
En plan fra 1803 om en Union af Nederlandene under huset
Oranien blev da taget op af C.
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Det engelsk-hollandske forhold beherskedes dels af politiske
og dels af økonomiske faktorer. I begyndelsen begunstigede C.
Oranierens ønske om en stærk centralmagt og anbefalede en på
tænkt forbindelse mellem prinsen af Oranien (Vilhelm II) og
regentens datter, men da det kom til forhandlinger om de hol
landske koloniers endelige stilling, blev de økonomiske faktorer
de vigtigste, handelsstridigheder opstod, og G., der oprindelig
vilde tilbagegive alle de hollandske kolonier, blev bl. a. af stem
ningen i Liverpool tvunget til at beholde nogle af dem.
Renier påviser Ruslands interesse for Holland og skildrer,
hvorledes Alexander fik revet Holland ud af det engelske lede
bånd og var med til at bringe ægteskabsplanen mellem husene
Oranien og Hannover til fald. Overensstemmende med Webster
fremhæver Renier modsætningen mellem C.’s europæiske politik
og hans kollegers traditionelle synspunkter.
Aage Fasmer Blomberg.
Blandt de Bøger, der i de senere Aar er udkommet omhand
lende engelsk Udenrigspolitik, vil Harold Temperleys Værk
The Foreign Policy of Canning 1822—27 (London 1925) sikkert
altid indtage en fremragende Plads. Paa henved 475 Sider (med
Noter og Bilag 636 Sider) gives der her en i alle Henseender dybtgaaende Skildring af den epokegørende Rolle, George Canning kom
til at spille ikke blot i engelsk Udenrigspolitik, men i samtlige
europæiske Stormagters indbyrdes Forhold. Bogen redegør ikke
alene for Cannings personlige Indsats, men for hele den euro
pæiske Baggrund for hans Virksomhed, og der gives herigennem
en yderst interessant Karakteristik af de ledende Kræfter i Eu
ropas diplomatiske Orkester. Omkring de tre store: Metternich,
Alexander og Canning grupperer sig et broget Galleri af inter
essante Diplomatskikkelser. Af disse maa især det russiske Am
bassadørpar Lieven interessere, især Madame Lieven. Temperely
fremhæver, og sikkert med Rette, den Indflydelse, som denne for
nemme Dame havde i diplomatiske Krese i 20erne. I Begyndelsen
er hun en fanatisk Modstander af Canning og deltager ivrigt i
den Kabale, som, støttet af Metternich og enkelte engelske Kabi
netsministre i Forbindelse med Georg IV, har til Maal at styrte
ham. Senere bliver hun en ivrig Tilhænger af ham og yder en be
tydelig Indsats for at forbedre Forholdet mellem Rusland og Eng
land, idet hun takket være sit personlige Bekendtskab med Za
ren bragte denne og Canning paa Samtalefod med hinanden i
et Øjeblik, hvor enhver af dem var utilbøjelig til at foretage et
første Skridt.
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Paa Basis af denne brede europæiske, ja man kan godt sige
verdenshistoriske Redegørelse opbygger Temperley sin Frem
stilling af Canning. Han viser, hvorledes han i meget bygger sin
Politik paa sin store Forgænger Castlereagh. Allerede denne havde
paa Kongresserne i Aachen og Troppau understreget Englands
Selvstændighed og vist sin Uvilje mod at lade sig tage paa Slæbe
tov af Metternich. I Fortsættelse heraf falder Cannings Udenrigs
politik, blot med endnu større Konsekvens og Styrke. England
trækker sig ganske ud af Fastlandets Kongresser og Ambassadør
møder og med Fasthed protesteres der mod det østrigske Inter
ventionsprincip. Englands egen Forfatning er fremgaaet af en
Revolution, hævder Canning, og følgelig kan det' engelske Folk
ikke deltage i en Politik, der har til Maal at omstyrte de ny For
fatninger i Sydeuropa. Ud fra samme Tankegang protesterede
han mod Fastlandsmagternes Ønsker om Indgriben i de spanske
Koloniers Uafhængighedskamp. Tidligt anerkendte England,
drevet af sine handelspolitiske Interesser, disse Staters Uafhængig
hed.
Hele denne selvstændige Optræden betød en gradvis Tilintet
gørelse af det politiske Formyndersystem, som Metternich havde
skabt i 1815, og da i den græske Konflikt Rusland og England
fandt hinanden, havde Canning endelig nedkæmpet sin største
udenrigspolitiske Modstander, Metternich. Naar Canning var
istand til at naa dette i Løbet af saa kort Tid, skyldes det, at han
trak en ny Faktor frem i Udenrigspolitikken, som ikke tidligere
havde været anvendt, nemlig den offentlige Mening. Canning
brød en tydelig Breche i det hemmelige diplomatiske System. Til
Europas Forfærdelse offentliggjorde han vigtige Depecher kort
efter deres Afsendelse, og i Parlamentet og paa Folkemøder fremlagde han sin Politik og vandt Befolkningens Tilslutning. Inden
for Kabinettet arbejdedes der længe voldsomt imod ham og hans
Politik, men han holdt stadig Stillingen, takket være den Støtte,
han modtog fra Premierministeren, Lord Liverpool, og ikke mindst
den uhyre Popularitet, han havde skaffet sig i Ind- og Udland.
Det var ogsaa denne Magt, der til sidst, trods Wellingtons ener
giske Modstand, bar ham frem til Premierministerstillingen.
Bogen er forsynet med omfangsrige Noter, hvori der udførligt
redegøres for Kildematerialet. En Del af de vigtigste Akter er
optrykt i et Tillæg.
Harald Jørgensen,
I disse Aar oplever Englands økonomiske Historie en
Blomstring som kun faa Omraader af den historiske Videnskab.
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Nutiden er tilbøjelig til at betragte de økonomiske Fænomener
som Samfundets vigtigste. Det er derfor intet Under, at nogle
af de mest fremtrædende af vor Tids Historikere søger at skildre
fordums Tilstande i det Land, som i mangfoldige Aar har været
det førende i den økonomiske Udvikling. Der er i de senere Aar
udkommet eller begyndt at udkomme i alt Fald tre store Værker
af høj Rang, som stræber at give et Overblik over denne Udvik
ling.
Hvert af dem skrives af Enkeltmand; men kun de to søger at
give en fuldstændig Fremstilling fra den ældste Tid og opefter.
Størst i Anlægget er E. Lipson: The Economic JHistory of Eng
land, hvoraf Bind I om Middelalderen udkom i London 1915,
Bind II—III om Merkantilismens Tidsalder først 1931. Lipson
er knyttet til Oxford, og sammen med R. H. Tawney, der lige
ledes har faaet sin Uddannelse i Oxford, redigerer han The Econo
mic History Review, der udkommer siden 1927. Hans Værk giver
i en Række Kapitler, der hver især forfølger en Enkeltside af
Udviklingen gennem en længere Periode, klar Besked om de Syns
punkter, andre har fremført; men med stor Belæsthed føjer
han meget ofte hertil en selvstændig Benyttelse af Kilderne. De
økonomiske Organisationsformer beskrives med stor Klarhed
og Nøjagtighed. Forfatteren skifter Sol og Vind lige mellem de
stridende Opfattelser af, hvorledes Ejendomsretten til Jord kan
have udviklet sig i den angelsaksiske Periode. Han paaviser, at
Byernes Opstaaen skyldes flere vidt forskellige Forhold, og at
Kapitalismen navnlig er dannet gennem Handel; »(Eksport-)Handelen, Landbrugets Barn, blev Industriens Moder«. Han omtaler
Uldproduktionen og Uldindustrien, som han for øvrigt har be
handlet i en særlig Bog, og Engelskmænds Handel følges saa langt
tilbage, som Kilderne ved at berette derom. I denne Forbindelse
kan de Danske kun føle sig tilfredse med den store Betydning,
der tillægges Vikingetidens Indflydelse paa engelsk Søfart og Han
del. Worsaae’s Kapitel herom i »Danes and Norwegians« (1852),
der ogsaa er meget velskrevet, har gjort et særdeles dybt Indtryk
paa Forfatteren. Det ser forøvrigt ud til, at han kun nødigt ind
lader sig med Skrifter i andre Sprog end Engelsk og Latin.
Lipson's Bog har forlængst vundet Anerkendelse som Standard
værk, men overflødiggør dog ingenlunde det andet Værk, som her
skal omtales, nemlig Lujo Brentano: Eine Geschichte der Wirtschaftsentivickelung Englands I—III (Jena 1927—29, III delt i to
Halvbind). Med Undtagelse af det sidste Halvbind, som er nyt
Arbejde, er dette en Offentliggørelse af Forelæsninger og saa at
sige helt igennem bygget paa andres Forskning. Alligevel vækker
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det Opmærksomhed, naar denne berømte Nationaløkonom i sin
høje Alderdom (han er født i samme Maaned som Johs. Steenstrup, nemlig Dec. 1844) siger sin Mening. Han dvæler ved Per
sonlighedernes Betydning og den almindelige Tidshistorie og
citerer hyppigt, men træffende. Det, der giver Værket særlig
Værdi, er Forfatterens store Overblik. Brentano er mere tanke
vækkende end Lipson; hans Beretning gør kraftigere Indtryk paa
Læseren, men han vinder denne Fordel ved at vælge sine Eksempler
blandt de yderliggaaende Tilfælde. Man maa ikke tro, at Bogen
er ment som et Angreb paa England; men den viser dog en be
mærkelsesværdig Sans for, hvad Kulturpaavirkning Englænderne
har modtaget udefra, og den dvæler med en vis Forkærlighed
ved Udviklingens sorte Sider. Dette kommer maaske tydeligst
frem i det sidste Halvbind, der ogsaa i andre Henseender frembyder
særlig Interesse, idet det giver en Oversigt over den engelske
Kolonihistorie og over Verdenskrigens Betydning. Hovedresul
taterne er her, at Englænderne nok har bragt de farvede Folke
slag Ro og Orden, tekniske Fremskridt og Lægekunst; men til
Gengæld har de gjort dem aldeles afhængige i økonomisk Hen
seende ved at tage deres Ejendomsret til Jorden fra dem og gøre
dem til Lønarbejdere. Det engelske Verdensrige er bygget op paa
Kapitalismen, og Drivkraften i dets Samling har været det pri
vate Initiativ. Angelsakserne er saa godt som overalt kommet til
at repræsentere den hvide Race overfor de farvede, og først i de
seneste Aar har de farvede med Japan i Spidsen sat sig til Mod
værge og dermed stillet England overfor vældige Problemer. Selv
om det britiske Verdensrige splittes, vil den Kultur, det har
udbredt, dog sikre det en Berømmelse, der fuldt ud er paa Højde
med Romerrigets.
Det tredje Storværk om engelsk økonomisk Historie er J. H.
Clapham: An Economic History of Modem Britain I, The Early
Railivay Age 1820—50 (Cambridge 1926), første Bind paa Stør
relse med et af de sædvanlige Bind af Gambridgehistorierne.
Planen er, at hele Værket skal blive paa tre Bind. Forfatteren
er Professor i Cambridge, forøvrigt Englands eneste Professor i
økonomisk Historie; Lipson og Tawney er Docenter. Tidligere
har George Unwin i Manchester og Lilian Knowles i London
været Professorer i økonomisk Historie; men nu har man oprettet
en Lærestol deri i Cambridge, hvor Fagets store Foregangsmand
William Cunningham virkede sin bedste Tid. Clapham kan
billigvis betragtes som dennes Arvtager. Han angiver selv, at
han aabner sit Værk med den Tidsalder, hvor Cunningham’s
»Growth of English Industry and Commerce« (1882—90) begynder

NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

145

at blive kursorisk, og han siger, at Arbejdet er blevet ham lettet
gennem de mange Monografier, som i de seneste Aar vælder frem.
Til Sammenligning kan anføres, at Lipson angiver som sit Formaal, særlig at udnytte de mange nye Kildepublikationer.
Clapham’s Bog levendegør et yderst alvorligt Problem for
Historieskrivningen. Almindeligvis hævdes, at et Historieværk
ikke blot skal være en Materialesamling, men ogsaa udtale en
Fortolkning og uddrage Konklusioner. Clapham ser anderledes
herpaa. Han giver Udtryk derfor i sit Tiltrædelsesforedrag som
Professor, der er udgivet under Titlen The Study of Economic
History (1929). Lipson har i en Anmeldelse udtalt sin Tvivl angaaende Claphams Opfattelse. Clapham leverer os nemlig en Bog,
der viser den største Forsigtighed med at generalisere og derfor
fortæller løs om Kendsgerninger og atter Kendsgerninger. Materialet
er i stor Udstrækning hentet fra Statistikken, og Resultatet er sted
vis blevet langtrukkent, men til andre Tider er det yderst fængs
lende. Værket begynder med en Skildring af Tilstandene ved Jern
banernes Fremkomst. Med den brede Pensel udmales det, hvorledes
Landet maa have set ud for den fremmede, der kom til det, først
Havnene, saa Skovene og Opdyrkningen, Færdselsvejene (hvor
iblandt det bemærkelsesværdige Kanalsystem), Beboelserne og
Byerne, derefter Erhvervene, først Landbruget, saa Industrien
og Handelen. Regering og Love faar kun en afgrænset Plads, og
de økonomiske Teorier trænges helt i Baggrunden. Et overordent
ligt fyldigt Billede af Livet og Kaarene opruller sig, idet der bliver
Tid til at iagttage Variationerne fra Grevskab til Grevskab, fra
Industrigren til Industrigren. I det nævnte Foredrag hedder det,
at den økonomiske Historiker finder den indviklede Mangfoldig
hed ved Menneskelivet tiltrækkende i sig selv.
Herindi bryder saa Skildringen af Damplokomotivets Sejrs
gang, af Jern og Kul, af Ingeniørfirmaer og al den Forandring, de
har paaført Tilværelsen, og Bogen munder ud i et Kapitel om
Bylivets Overhaandtagen og Arbejdernes Kaar. Mangen Gang
afliver Fremstillingen de hidtil gangbare Synspunkter, og det
store Materiale indeholder meget, der hidtil har været uænset.
Dispositionen er klar og vel gennemført. Det overlades blot til
Læseren selv at drage sine Slutninger, hvis han ønsker saadanne;
selv uden dem efterlader Bogen et storladent Indtryk.
Ved Siden af disse større Værker er der ogsaa udkommet kortere
Fremstillinger til Brug for dem, der ønsker en mere overskuelig
Orientering. Nogen Interesse knytter sig til C. R. Fay: Great
Britain from Adam Smith to the Present. An Economic and Social
Survey (London 1928). Fay er nu Docent i Cambridge, men har
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en Tid været Professor i Toronto, hvad der tydeligt præger hans
Interesser. I Bogens første Hovedafsnit om Told- og Finans
politik spiller Joseph Chamberlain og den nye Imperialisme en
fremtrædende Rolle. løvrigt indlader Bogen sig med alle Omraader af Emnet og er derfor en brugelig Haandbog; men Fakta
og Synspunkter farer forbi Læseren med hovedkuls Hast; For
fatteren har deltaget i Verdenskrigen, og Efterkrigstidens Uro
præger Stilen, der er ubehageligt abrupt og usammenhængende.
Bemærkelsesværdigt er Forsvaret for Romaner og for »Punch«
som Kilder til økonomisk Historie — i Disraeli’s »Sibyl« er en
Scene skrevet lige ud af en Kommissionsbetænkning.
Georg N ørregaard.

Marc Bloch, Les caractéres originaux de l’histoire rurale francaise, udg. af Instituttet for sammenlignende Kulturforskning
(Oslo 1931), har ikke blot den største Interesse for Studiet af de
økonomiske og sociale Udviklingslinjer indenfor det franske
Landbrug, men berører og uddyber de centrale Problemer i
hele den vest- og nordeuropæiske Landbrugs- og Bebyggelses
historie, og vil derfor ogsaa med det største Udbytte kunne læses
af nordiske Læsere. Bondelivets Former og Landbrugshistoriens
Udviklingsfaser opviser hos alle de vesteuropæiske Bondefolk saa
mange beslægtede Træk, selvom ikke Udviklingen forløber helt
paa samme Maade og til samme Tider i Frankrig som i Norden.
Forfatteren hører ikke til dem, der fortaber sig i sindrige Spe
kulationer over Oldtidens Bondesamfund, men han begynder,
efter en ganske kort Indledning om den galliske og romerske Bo
sættelse, ved den store Rydningstid, Frankrigs Thorp-Tid 1050,
i hvilken Herrestanden, de store Godsejere, Kongen, Bisperne,
Munkene (ikke mindst Gistercienserne) har taget Initiativet til
den vældige Kamp imod Skoven. Igennem 250 Aar vedvarer
denne Rydningstid, indtil den hæmmes ved det 14. Aarhundredes
Krisetid og Affolkningsperiode, som ogsaa har sat sig tydelige
Spor i Norden. Overgangen fra To- til Trevangsbrug synes først
at finde Sted i det 12. Aarh., og i Syden holder man længe fast
ved det to-aarige Sædskifte, medens Nordfrankrig og England
sammen med det øvrige Nordeuropa tidligt er gaaet over til et
udbredt treaarigt Sædskifte. Karakteristisk for Størstedelen af
Nordfrankrig er ogsaa de uhegnede, lange og smalle Agerstrimler,
som ligeledes er eneraadende i Danmark, medens Sydfrankrig har
de fra Romertiden stammende firkantede Parceller, eller ogsaa
Parceller af uregelmæssig Form. Medens de sidstes Udbredelse
hænger sammen med Udbredelsen af den gamle Enkeltplov
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(aratrum, vort ard), falder de lange, smalle Agres Omraade i det
væsentlige sammen med Hjulplovens Udbredelse (caruca, plog),
og fremkalder en mere kollektiv Udnyttelse af Vangene, Dyrkningsfællig, som det var velkendt ogsaa i de gamle danske Lands
byer. I Brétagne har man mindst af Fællesskabet, hver Mand
hegner sine Parceller, og Byerne kender ikke engang Fælleshyrde.
Meitzens Forsøg paa at føre Bosættelsesformernes Typer til
bage til etniske Forskelligheder karakteriseres som ganske for
gæves. Paa den anden Side advares ogsaa imod Forsøg paa at
ville forklare alle Forskelligheder udfra en ensidig materialistisk
økonomisk Betragtning (Tant il est vrai que tout usage agraire
est, avant tout, l’expression d’un état d’esprit).
I store og klare Linjer optrækkes Udviklingsgangen i Herre
mandsvældets Historie fra den aktive Storbonde til Jordrente
nyderen, der atter ved Pengenes synkende Værdi tvinges til at
vige Pladsen for borgerlige Kapitalister, som, hjulpet af deres
merkantile Færdigheder, genskaber og forøger det store Landbrugs,
Godsdriftens Produktivitet, selvom det sker paa Bekostning af
de mindre Bønders og især Fæsternes Bettigheder.
Forskellen og Modsætningen imellem de mange Jordbrugeres
Klasser, fra Godsherren, Selvejerbonden, Fæsteren, den Livegne,
Husmanden og ned til Landarbejderen, skildres i levende Farver,
ligesaa Jordskyldens og Hoveriets Stigning, og de mange Bøn
ders stadig formindskede juridiske Rettigheder.
Fra 1750 begynder, ligesom herhjemme, de store Landbrugs
reformers Tid, men skønt de i Frankrig slutter med den store
politiske Revolution, og selvom de kraftigt omformer Landbrugs
livet og Landsbyvangene, saa fører de dog ikke til det samme
fuldstændige Brud med Fortidens Fællesskab som herhjemme,
fordi de ikke i Frankrig ledsages af nogen Udskiftning og Udflyt
ning, i alt Fald ikke før langt ind i det 19. Aarh., ja, mange Steder
har ingen Udskiftning endnu fundet Sted i det 20. Aarhundrede.
Saavel ved Betragtning af Forskellene som af de forbavsende
Ligheder, selv i Smaating, er der derfor Belæring og Udbytte at
høste ved Læsningen af denne Bog. Den er skrevet i et livfuldt
Sprog, hvori man mærker det talte Ord, idet det er kommet
Bogen til Gode, at den er blevet til som Forelæsninger ved OsloInstituttet.
Svend Aakjær.
Efter at Fr. Nielsens Lærebog i almindelig Kirkehistorie, der
i mere end en Menneskealder havde dannet Grundlaget for Under
visningen i dette Fag ved Københavns Universitet, for ca. otte
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Aar siden var blevet udsolgt, besluttede man sig til at lade denne
afløse af den lundensiske Forsker, Professor Hjalmar Holmquists tilsvarende Fremstilling (»Kirkehistorie«). En dansk Over
sættelse heraf tilvejebragtes i Løbet af kortere Tid (I—III,
1925—27), og saa benyttet er denne blevet, at man allerede efter
et Par Aars Forløb har maattet være betænkt paa at fremskaffe
en ny Udgave. Af en saadan foreligger nu første Bind, omfattende
Oldtid og Middelalder, udgivet af Professor Jens Nørregaard
(Kbhvn. 1931). Ikke blot i ydre Udstyr kan dette Bind opvise
mange iøjnefaldende Forbedringer, der især tilsigter at lette Over
blikket over det store Stof, men ogsaa i Form og Indhold er der
foretaget talrige værdifulde Ændringer af Udgiveren, der af For
fatteren har faaet Bemyndigelse til frit at omdanne Teksten efter
de Fordringer, der stilles ved Københavns Universitet. Særlig
vigtigt er det, at Prof. Nørregaard har indarbejdet et stort dogme
historisk Stof, saaledes at man ved Undervisningsbrug slipper for
den Ulempe at skulle arbejde med to sideløbende Fremstillinger,
een af Dogmehistorien, een af den almindelige Kirkehistorie.
Ogsaa betragtet fra et principielt Synspunkt maatte det siges at
være meget uheldigt at have udskilt hele den idéhistoriske Side
fra Behandlingen af den kirkehistoriske Udvikling, hvoraf den
dog udgør en saa vigtig Bestanddel. Ligeledes er det en stor Fordel
ved den ny Udgave, at der ved Omtalen af alle vigtigere Spørgsmaal er gjort Rede for Gangen i Forskningens Historie, saaledes
at der gives et Rids af de forskellige Hovedopfattelser, der er blevet
gjort gældende, og af de Grunde, de støtter sig til. Baade som Lære
bog og sikkert ikke mindst som Haandbog vil den nybearbejdede
Udgave af Holmquists Kirkehistorie sikkert vise sig at eje gode
Betingelser for at vinde betydelig Udbredelse. Bjørn Kornerup.

Bøger indsendte til Bedaktionen.
Marc Bloch: Les Caractéres originaux de l’Histoire rurale fran^aise. Udg.
af Instituttet for sammenlignende Kulturforskning. Serie B. XIX.
Oslo 1931.
Louis Bobé: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds.
10. (Slut) Bind. Kbh. 1932.
P. Boissonnåde & P. Charliat: Colbert et la Compagnie de commerce
du Nord (1661—1689). Paris 1930.
Sture Bolin: Om Nordens äldsta Historieforskning. (Lunds Universitets
Aarsskrift Bd. 27. 3.) Lund 1931.
Per Brahcs Brevväxling rörande Åbo Akademi II. Breve til Per Brahe
1. 1639—1662. utg. av Carl Magnus Schybergson. Helsingfors 1932.
Karl Brandi: Deutsche Reformation und Gegenreformation. I. Leipzig
1927.
Hans Brix: Systematiske Beregninger i de danske Runeindskrifter. Kbh.
1932.
Olaf Carlsen: Christian Molbech og Soro I. Kbh. 1932.
P. Christensen: Voergaard, historisk-topografisk beskrevet. Udg. af Hist.
Samfund f. Hjøring Amt. Hjøring 1930.
Ludvig Daae: Stortingserindringer III. Udg. af Historisk Tidskrift.
Oslo 1932.
Frantz Dahl: Anders Sandøe Ørsted as a jurist. Kbh. og London 1932.
Dahlmann-Waitz: Quellenkunde. Leipzig 1931.
E. Dam & A. Schæffer: De danske Apotekers Historie, III. 6. Kbh. 1931.
Joseph Davidsohn: Økonomisk Historieopfattelse. Kbhvn. 1931.
Helene Delsaux: Condorcet Journalistc (1790—1794). Paris 1931.
Edw. Dir ckinck-Holmfeld: Det tjekkoslovakiske Folks Historie.
Kbh. 1932.
Maurice Dobb: Omrids af Europas Historie siden lenstiden. En marxistisk
Studie. Kbh. og Oslo 1932. Oversat af Egil Holbech.
Gustav Adolf Don ner: Striden om Arvet efter Köpmannen Jacob Fresc
1455—1510. Helsingfors 1930.
Th. Døssing og Robert L. Hansen: Dansk Tidsskrift-Index. Udg. af
Statens Bibliotekstilsyn. 17. Aarg. 1931.
Anton Espeland: Tun og Teig. Av den norske bosetnings historie. Skien
1931.
Maurice Fouchet: Notes sur 1’Afghanistan. Paris 1931.
Louis Halphen: L’essor de l’Europe. (XI—XIII siécles). Peuples et
Civilisations VI. Paris 1932.
C. J. Hambro: Folkeforbundet og dets Arbejde. Oslo 1931.
Henri Hauser: La response de Jean Bodin 1568. La vie chére au XVI
siécle. Paris 1932.
Eli F. Heckscher: Industrialismen. Den ekonomiska utvecklingen.
Særtryk af »Nordstedts Världshistoria«. Stockholm 1931.
Skrifter af Paulus Helie udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
I. Bd. ved P. Severinscn. II. Bd. ved Marius Kristensen. Kbh. 1932.
Adolf Hofmeister: Die geschichtliche Stellung der Universität Greifs
wald. Greifswald 1932.
Hjalmar Holmquist: Kirkehistorie I. 2. Udg. ved Jens Norregaard.
Kbh. 1931.
Handbook of Reference Centres for International Affairs udg. af
International Institute af intellectual Co-operation. Paris 1931.
Jules Isaac: L’Histoire des origines de la guerre dans les manuels allemands.
(Særtr. af Revue d’histoire de la guerre mondiale). Paris 1932.

E. Kantorowicz: Kaiser Friedrich der Zweite. Berlin 1928.
Leon Koczy: Akta Polskie w Archiwum Panstwowem w Kopenhadze.
Særtr. af »Archeion« 1931.
— Przymierze Polsko-Dunskie w Roku 1315. Posen 1931.
— Rozwoj Nauki Historycznej Wszwecji w Ostatrich 30 Latach. Lwow
1931.
Halvdan Koht: Sosialdemokratie. Ny Udgave. Oslo 1932.
Björn Kornerup og Vilh. Lorenzen: Aalborg Stiftshospitals Historie I.
Vilh. Lorenzen: Bygningernes Historie og Anvendelse. Kbh. 1931.
Götz Krusemarck: Württemberg und der Krimkrieg. Halle 1932.
Ausgewählte Hallische Forschungen 6. Heft.
H. P. Langkilde: Legemsøvelsernes Historie 1500—1800. Kbh. 1932.
A. Oppermann: Egens Træformer og Racer. Særtr. af Det forstlige For
søgsvæsen i Danmark XII. Kbh. 1932.
A. Oppermann og V. Grundtvig: Den danske Skovbrugs-Litteratur
indtil 1925. (Bibliographia universalis silviculturæ I. Dania). Kbh. 1931.
Emil Plett: Zur Rechtsgeschichte des Spätlandes auf Osterlandföhr und
der am Spätland bestehenden Interessentenschaften.
Archiv f. Beitr. z. deutschen, schweizerischen u. skandinavischen Pri
vatrecht, 10. Heft. Leipzig 1931.
G. R. Renier: Great Britain and the Establishment of the Kingdom of
the Netherlands 1813—15. Haag 1930.
Gerhart Ritter: Stein, eine politische Biographie 1—II. Stuttgart 1931.
K. C. Rockstroh: Norges Forsvar 1717—1718. Kbh. 1932. Bidrag til
den store nordiske Krigs Historie IX. Bd.
Schalk: Einführung in die Geschichte des Liegenschaftsrechtes der Freien
und Hansestadt Hamburg. Archiv für Beitr. z. deutschen, schwei
zerischen u. skandinavischen Privatrechte. 9. Heft. Leipzig 1931.
Kay Schmidt-Phiseldeck: Svensk Historietænkning. Kbh. 1932.
Henri Sée: Französische Wirtschaftsgeschichte I. Jena 1930.
L. v. Stael-Holstein: Norway in Arcticum. Kbh. 1932.
Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolu
tioner. Udg. af det norske Rigsarkiv. III. Bd. 1666—67. Oslo 1931.
Lawrence D. Steefel: The Schleswig-Holstein Question. Harvard
Historical Studies. Volume XXXII. Cambridge 1932.
Martin Steinhäuser: Kommunalverfassung in Dithmarschen. Særtr. af
Jahrbuch für Dithmarscher Landeskunde XI. Heide 1932.
J. E. Strömborg: Biografiska Anteckningar om Johan Ludvig Runeberg.
IV 1845—1860. Nyt Oplag ved Karin Allardt. Helsingfors 1931.
Charles Callan Tansill: The Purchase of the Danish West Indies.
London 1932.
G. Macaulay Trevelyan: Englands Historie. Oversat af August
Schou. I—II. Oslo 1931—32.
Luise von Winterfeld: Dortmunds Stellung in der Hanse. Lübeck 1932.
(Pfingstblätter des Hansischen GeschichtsVereins XXIII.)
Joseph Vogt: Römische Geschichte I—II. Freiburg i Br. 1932.
John H. Wuorinen: Nationalism in modern Finland. New York 1931.
Anders Sandøe Ørsted: Strafferetlige Skrifter II ved Troels G. Jør
gensen. Kbh. 1931.
Festskrift til H. P. Haussen. Aabenraa 1932.
Sønderjyske Stednavne udg. af Stednavneudvalget. 2—3. Kbh. 1931—32.
Schleswig-Holsteinische Siegel des Mittelalters herausg. v. d. Ges. f.
Schleswig-Holsteinische Geschichte. III. 2. Die mittelalterlichen
Siegel Nordfrieslands.

Svenska Litteratursälskapet i Finland.
CCXXIV. Studier i nordisk filologi, XXI, ved Hugo Pipping. Hel
singfors 1931.
CCXXVI—VII. Finlands svenska Folkdiktning: Sägner 3. Mytiske
sägner 1.—2. udg. af V. E. V. Wessman. Helsingfors 1931.
Bulletin of the international committee of historical sciences Nr. 13: L’enseignement de l’histoire dans les écoles primaires. Paris 1931.
Fortid og Nutid, IX, 1. Kbh. 1931.
Sprog og Kultur. Udg. af Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. I. 1.
Økonomi og Politik, V. 3—4. VI. 1—2.
Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift. XXV. Aarhus
1932.
Fra Himmerland og Kjær Herred XX. Aarbog udg. af Hist. Samfund f.
Aalborg Amt. Aalborg 1931.
Vendsysselske Aarbøger. Hjøring 1931.
Norsk historisk Tidsskrift 29. 4. Oslo 1931.
Bergens historiske Forenings Skrifter Nr. 37. Hft. 2. Nr. 38. Bergen
1931—32.
Svensk historisk Tidskrift 1932. Hefte 2.
Scandia. Tidskrift for historisk Forskning. V. 1. Stockholm 1932.
Personhistorisk Tidskrift. XXXII Heft 1—2. Stockholm 1931.
Karolinska Forbundets Årsbok 1931. Lund 1932.
Historisk Tidskrift för Finland. 1931: 3—4. 1932: 1.
Historiallinen Aikakauskirja 1931: 3—4. 1932: 1—2.
Aialooline Ajakiri. 1931: 3—4. 1932: 1—2.
Przewodnik Historyczno-Prawny. Zeitschrift für Rechtsgeschichte II. 4.
Lwow 1931.
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 30. Bd. Basel 1931.
Forschungen zur Brandenburgischen und preussischen Geschichte. 44. Bd.
2. Häfte. München u. Berlin 1932.
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte Bd. XXXII. Ham
burg 1931. Register zu Bd. XX—XXXI. Hamburg 1931.
Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter 7. Jhrg. Nr. 1, udg. af Verein
f. Hamburgische Geschichte.
Hansische Geschichtsblätter. 56. Jhrg. Lübeck 1932.
Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde.
15. Heft, Nr. 5. Lübeck 1931.
Mecklenburger Jahrbücher. 95. Jhrg. Schwerin 1931.
Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 119—120.
Düsseldorf 1931—32.
Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück.
53. Bd. Osnabrück 1931.
Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde: Baltische
Studien XXXIII. 1. 2. Stettin 1931.
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte u. Altertumskunde zu
Riga. Riga 1931.
Neues Archiv für sächsische Geschichte und Altertumskunde. 52. Bd.
Heft 1. 2. Dresden 1931.
Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Akademie der Wissen
schaften. 84. Bd. 2. Heft. Leipzig 1932.
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte: Biblio
graphie 1930. 1. Neumünster 1932.
Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde.
N. F. XXIX. 2. Jena 1931.

Thüringisch-sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst. XIX. 2.
XX. 1—2. Halle 1930—32.
Institute of historical research. Bulletin: Vol. IX, 26, Suppl. 2, 27—28.
London 1931—32.
The American Scandinavian Review XX. 1—7. New York 1932.
Kirjath Sepher. A quarterly bibliographical review of the Jewish National
and University Library in Jerusalem. 8. Aarg. Nr. 3—4. 9. Aarg. 1—2.
Jerusalem 1931—32.
The Chinese Social and Political Science Review. XV. Nr. 4. Peking 1932.

INDHOLD
Side

Frederik den Stores Statsopfattelse. Af Raadstuearkivar Axel
Linvald................................................................
?..v..
Ansættelsen til Mølleskyld i Christian V.s Matrikel. Af Arkivar
Holger Iljelliolt......................................................................
Anmeldelser....................................................................................
Smaastykker og Oversigter:
Var Udstederne af Opsigelsesbrevet af 23. Juni 1439 alle Rigsraader? Af cand. mag. Henry Bruun. — Dronning Chri
stina. Af mag. art. C. 0. Bøggild Andersen. — Nyere
amerikansk Historieskrivning. Af cand. mag. Frantz Willi.
Wendt..................................................................................
Nyt fra historisk Videnskab.........................................................

1— 35
36— 58
59— 83

84—115
116—148

