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Danmark og 
den engelske Mægling 1848.

AF

ALBERT OLSEN

146 aar havde divergenserne varet mellem hertugdømmerne 
og regeringen i København, da opstanden brød ud i marts
dagene 1848. Baggrunden for den slesvig-holstenske separatisme 

var først og fremmest økonomisk, ikke et dansk-tysk mod
sætningsforhold. Med undtagelse af den i 1762 indførte kopskat 
havde regeringen sørget for at respektere ridderskabets skatte
bevillingsret, selv om landdagen ikke havde været indkaldt 
siden 1711. Men i 1802 kom den første alvorlige kurre paa 
traaden med regeringen i København ved indførelsen af grund
skatten, der inddrog hidtil privilegeret herregaardsjord under 
beskatningen. Dette skridt vakte stor forbitrelse i ridderskabet, 
og der forberedtes en klage til den tyske rigsret, da riget opløstes 
1806. Saa fulgte statsbankerotten, bankhæftelserne, tvangslaan 
og udstedelse af en række love af økonomisk natur, som rege
ringen udskrev uden at spørge nogen1. Medens Wienerkongressen 
afholdtes, foreslog regeringen ridderskabet en ekstraskat, hvilket 
bevirkede, at et ridderskabsmøde i Kiel i begyndelsen af 1815 
sendte grev Adam Moltke til kong Frederik VI, som da op
holdt sig i Wien, med en klage over skatterne og det økono
miske tryk samt krav om indkaldelse af en landdag. Ridder
skabet ønskede først og fremmest gennem en repræsentation at

1 Marcus Rubin: Frederik den VI’s Tid. (1895), 315 IT.
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faa haand i hanke med skattepolitikken og Holstein bevaret 
som en del af det tyske rige. Moltke rapporterede fra Wien, 
at kongen ikke var mod Holsteins forening med Tyskland, og 
at han heller ikke havde afslaaet at give hertugdømmet en for
fatning, hvilket vist nok maa siges at være en overmaade opti
mistisk udlægning af Frederik VI’s udtalelser til ham.

Holsteins stilling gav anledning til en række overvejelser pro 
et contra hertugdømmets tilslutning til det tyske forbund. Af 
betydning for forfatningsudviklingen inden for det danske 
monarki i den følgende tid blev en erklæring, kongen afæskede 
den deputerede i slesvig-holsteinske kancelli Andreas Bjørn 
Rothe. I denne hævder Rothe, at hertugdømmerne som indlem
met i det danske monarki var underlagt kongeloven. Indførelsen 
af en landdag med skattebevilgende myndighed og lovgivende 
magt var imod denne lov, og den kunde kun ændres af kongen 
i forbindelse med folket. Hvis en landdag indførtes i en af 
rigets dele, maatte de andre provinser stilles paa samme maade. 
Ophørte Holstein derimod ved indlemmelsen i et tysk rigs
forbund at være en integrerende del af det danske monarki, 
kunde hertugdømmets forfatning ændres, uden at dette fik 
følger for den øvrige del af monarkiet1. Rothes indstilling 
har antagelig bidraget til, at Frederik VI besluttede sig til 
uden større modvilje at lade Holstein indgaa i det nye tyske 
forbund, i henhold til hvis § 13 han var pligtig til at give Hol
stein en stænderforfatning. Ridderskabet førte herefter i de nær
mest efterfølgende aar en forbitret kamp for anerkendelse af 
sine privilegier gennem et fællesudvalg, den saakaldte »fort
währende Deputation«, og stillede krav om, at ingen ændring 
maatte ske i forholdet mellem hertugdømmerne og ridder
skabet. Støttet til privilegierne af 1460 og den aarhundrede 
gamle forbindelse mellem de to hertugdømmer kunde dette for
langende ikke synes unaturligt, og ridderskabet fik da ogsaa i 
september 1815 løfte om bibeholdelse af den »nexus socialis«, 
som en resolution af 1732 havde givet tilsagn om. Efter at 
ridderskabet 1816 havde faaet sine privilegier stadfæstet for

1 G. Norregaard: Danmark og Wienerkongressen 1814—15, (1948).
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hvert hertugdømme for sig, indgav det en forestilling om fælles
forfatning for hertugdømmerne. Ridderskabets henstilling var 
ganske skarp og ikke uden baggrund. Man gjorde i denne op
mærksom paa den kendsgerning, at hertugdømmerne i høj grad 
havde støttet rigets vaklende finanser ved den tillid, de nød 
i fællesskab, og krævede af hensyn til hertugdømmernes handel 
møntenhed opretholdt med Hamburg og Lübeck i stedet for at 
være henvist til dansk rigsmønt. Den »fortwährende deputation« 
androg samtidig om, at samtlige godsejere i hertugdømmerne 
maatte faa lejlighed til at udtale sig om forfatningen. Deputa
tionen erklærede i 1817 ganske utilsløret, at prælater og ridder
skab ikke kunde tvinges til nogen afgift, endsige til nogen 
ordinær landskat uden deres billigelse. Under den fortsatte 
strid mellem regering og deputation skærpedes tonen, og skat
terne maatte sædvanligvis efter 1816 inddrives ved eksekution 
hos godsejerne. Da der stadig intet kom ud af den Holstein i 
udsigt stillede forfatning, gik ridderskabet 1822 med en klage 
til forbundsdagen, men fik under den herskende reaktion ingen 
støtte. Efter at henvendelser til Frankfurt ogsaa var blevet 
belagt med censur, herskede der ro, men ingenlunde tilfredshed 
i hertugdømmerne de følgende 7 aar. Ridderskab og godsejere 
knurrede over krænkelsen af privilegier, borgere og bønder var 
utilfredse med, at adelen krævede »rettigheder og ikke ret«, og 
kritiserede baade ridderskabet og regeringens hele økonomiske 
politik.

Ved Julirevolutionen 1830 udløstes den borgerlige liberale 
utilfredshed gennem Uve lens Lornsens skrift »Über das Ver
fassungswerk in Schleswigholstein«1. Lornsen rettede en meget 
skarp kritik mod hele finansforvaltningen og det hemmeligheds
kræmmeri, der knyttede sig til denne, og krævede en forfatning 
med fuldstændig adskillelse mellem hertugdømmerne paa den 
ene side og kongeriget paa den anden. Kun konge og fjende 
skulde være fælles. Lornsen fængsledes for sin formastelighed, 
og prælater, ridderskab og godsejere, som var mere interesseret 
i et konservativt regime, der gav dem skattebevillingsret, end

1 For det folgende se Marcus Rubin: Anf. skrift, 551 ff.
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i liberalistiske forfatninger, vedtog en adresse til kongen, hvori 
de tog afstand fra alle yderligheder, men dog raadede majestæten 
til at fornemme landets ønske, og i April 1831 krævede de i et 
promemoria en fælles landdag for begge hertugdømmerne. Her 
ser vi for første gang et direkte mod Danmark rettet politisk 
samarbejde mellem det væsentlig tyske borgerskab og adelen i 
hertugdømmerne. Disses borgerskab saa kun i en adskillelse af 
Slesvig fra Danmark muligheder for en liberalistisk udvikling, 
kongeloven lagde en hindring i vejen for en saadan i et Slesvig, 
forenet med kongeriget. Frederik VI strakte sig saa vidt, som 
han mente omstændighederne tvang ham — til anordningen om 
stænderne og løfte om en fælles overappelationsinstans. Natur
ligvis er divergenserne ikke gaaet upaaagtet hen, hverken i 
Tyskland eller det øvrige udland, men større opsigt vakte de 
ikke. Det danske enevoldsstyre var ikke uden formildende 
træk og temmelig vel anskrevet. Det er ganske oplysende, at 
samtidig med, at man forskellige steder i Tyskland rebellerer 
mod fyrsterne, roser en pjece, der angriber disse for at kvæle 
folkenes sans for frihed og kræver pressefrihed, religionsfrihed 
og tryghed over for domstolene, Danmark for dets udmærkede 
styre1. Nogen forbindelse med de folkelige bevægelser, der førte 
til adskillige oprør og forjagelse af fyrster i Tyskland, og begiven
hederne i hertugdømmerne 1830 fandtes ikke.

1834 traadte stænderne, den ny kongelig slesvigholsteinske 
regering og den fælles domstol i funktion. Marcus Rubin har 
med rette gjort opmærksom paa, at den fælles regering og 
domstol ikke betyder en skelsætten i hertugdømmernes historie, 
snarere en omorganisation uden større konsekvenser. Stænder
forsamlingerne kom imidlertid gennem den større »publicity«, 
de skabte, til at uddybe friktionerne mellem hertugdømmerne 
og kongeriget og dermed til at skærpe de nationale modsætninger. 
Finansspørgsmaalet blev fra hovedsagelig at have været en kamp 
om adelsprivilegier nu til et nationalt prægravationsspørgsmaal, 
stærkt udnyttet i agitationen. Hertugdømmernes stænderfor
samlinger klagede over kopskatten — som oprørsregeringen

1 Präservative wider Revolutionen (Leipzig 1831), 9, 30, 41 ff., 46 IT. o. 67.
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iøvrigt afskafTede — og over hele beskatningsproblemet, over 
grundskatten af 1802, over bankhæftelser o. s. v. og anførte, at 
skattebyrden pr. hoved i hertugdømmerne var større end i 
kongeriget. Man krævede adskillelse af hertugdømmernes finanser 
fra kongerigets og mente, at de var blevet for haardt ramte af 
den fælles statsgæld, som Norge var sluppet billigt fra ved ad
skillelsen, og kritiserede skarpt, at de hertugelige domæner var 
fællesindtægt. 1844 kom de slesvigske stænder til det resultat, 
at hertugdømmerne i løbet af 40 aar var prægraveret med 
60 miil. rbd. og fortsat aarlig belastedes med 1/2 miil. rbd. for 
meget. 1846 beviste regeringen det urigtige i disse beskyldninger, 
hvilket erkendtes af den holsteinske stænderforsamling — i 1857. 
Var angrebene uden grund, saa maa det dog indrømmes, at 
regeringens ulyst til under de trykkede økonomiske kaar efter 
1815 at give oplysninger og dens lidet behændige administration 
af de financielle og økonomiske foranstaltninger maatte vække 
irritation. Marcus Rubin siger herom, at »dersom det havde 
været den danske stats opgave i aarenes løb ved sine forholds
regler for skatte-, bank- og pengevæsnets omraade at lægge 
materialet til rette for hertugdømmernes separatistiske agita
tion, kunde den ikke have opereret med mere djævleblændt 
held«1. Mistilliden til dansk fmansadministration gjorde sig 
ogsaa gældende paa det toldpolitiske omraade, hvor toldloven 
af 1838 dog gav hertugdømmernes industri et godt beskyttet 
marked. Men toldenhedsbestræbelserne strandede i 1840’crnc 
fordi hertugdømmernes stænder frygtede en højere beskatning 
til gunst for en med Danmark fælles finansforvaltning, som 
man ikke kunde nedlægge veto mod.

Orla Lehmann og Tscherning har begge aflagt vidnesbyrd 
om den stærke samhørighedsfølelse, der i 1830’erne fandtes i 
hertugdømmerne. Tscherning kunde tænke sig en union mellem 
Slesvig og Holstein paa den ene side og kongeriget paa den 
anden. Orla Lehmann bevidnede, at Holsteinerne betragtede 
Slesvig-Holsteins enhed som en virkelighed, og der var efter 
deres mening ikke større grund for dem til at godtgøre Slesvig- 

1 Marcus Rubin: Anf. skrift, 473.
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Holsteins berettigelse end for danske til at bevise Danmarks 
tilstedeværelse, begge var in confesso. Det var klart, at de finan
sielle stridigheder, der udnyttedes godt af slesvigholsteinerne, 
og som alle drejede sig om, at hertugdømmerne maatte bære 
større byrder end kongeriget, føltes af hertugdømmerne som 
overgreb og bidrog til at skærpe modsætningsforholdet til konge
riget. Det samme gjorde den danske nationale vækkelse, der 
satte ind i Slesvig efter 1836, og som vakte store dele af den 
nordslesvigske befolkning til erkendelse af dens danskhed, 
hvilket paa den anden side i forbindelse med den voksende tyske 
nationalisme svejsede de mere liberale og de aristokratiske 
elementer blandt slesvig-holsteinerne sammen. En skærpelse af 
modsætningerne mellem dansk og tysk kan paavises i 1840, 
da den slesvigske stænderforsamling anmodede regeringen om 
at forkaste et reskript om indførelse af dansk rets- og forret
ningssprog, hvor der fandtes dansk kirke- og skolesprog, skønt 
det var anbefalet af stænderforsamlingen i 1838. Den slesvig- 
holsteinske politik vandt nogle points ved afgørelsen af Hiort 
Lorenzen episoden i 1842 og bestemmelsen i 1844 om, at stænder- 
deputerede kun maatte tale dansk ved møderne, hvis de ikke 
besad den tilstrækkelige færdighed i tysk. Men med Algreen- 
Ussings næsten samtidige petition, der ønskede en erklæring 
om, at hertugdømmerne var en udelelig arvelod efter konge
loven, kom omslaget. Petitionen fik en velvillig] modtagelse 
af kongen, men mødtes af en rasende protest, gennem den saa- 
kaldte »Verwahrungsact«, i den holsteinske stænderforsamling. 
I den strid, der nu fulgte, stod regeringen mod Slesvig-Hol- 
steinerne. Det aabne brev af ®/7 1846 præciserede det danske 
synspunkt. Slesvig var dansk og fulgte kongelovens arvefølge, 
medens arvefølgen i Holstein var mere tvivlsom. Men kongen 
vilde dog søge at opnaa en samlet anerkendelse af den samlede 
danske stats integritet. Det aabne brev var en krigserklæring 
til slesvig-holsteinismen. Selv om forbundsdagen kun ydede 
bevægelsen en meget forbeholden støtte, rejstes der overalt i 
Tyskland en stærk opinion mod den danske politik i hertug
dømmerne, og denne blev ikke mindre efter den række protester,
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som indgik fra fyrster, der mente sig arveberettiget, og fra 
hertugdømmernes stænderforsamlinger. I spidsen for bevægel
sen stod hertugen af Augustenburg, der med sine paastaaede 
arvekrav til begge hertugdømmerne og sit forslag om en for
fatning for Slesvig-Holstein kom til at staa som bevægelsens 
bannerfører. Slesvig-Holsteinismen var nu blevet et dansk-tysk 
spørgsmaal, og de overgreb, der fra regeringens side blev be- 
gaaet mod de holsteinske stænders petitionsret, skulde ikke 
gøre modsætningerne mindre skarpe.

Langt mere oplysende end den ofte meget hadefulde polemik 
om dagens spørgsmaal i hertugdømmerne er imidlertid den 
tyske nationalistiske opfattelse af forholdet Danmark—Tysk
land set i storpolitisk perspektiv, saaledes som det viser sig i 
aviser, politiske bøger og pjecer, navnlig efter udstedelsen af 
det aabne brev. Det er i virkeligheden geopolitik i tysk renkul
tur. Et meget koncist udtryk har denne politik faaet i den libe
ralistiske stortysker Frans Schuselkas bog »Deutsche Volks- 
politik«, der udkom i Hamburg 1847. Arvespørgsmaalet til 
hertugdømmerne er for det tyske folk blot »ein politischer 
Gliicksfall«1, det danske folk kun en lille stamme af den store 
tyske nation, saavel fysisk som aandeligt afhængig af Tysk
land, og nordisk væsen i realiteten blot »das allgemeine ger- 
manische Volkswesen«.2 Geografisk var Danmark en del af det 
store tyske moderland. Tysk natur rakte til den yderste spids 
af Skagen, og hvad alle Danmarks naturlige behov angik, var 
det afhængigt af Tyskland. For Danmark gaves der kun eet 
middel til at bevare selvstændigheden, det bestod i, at Danmark 
ogsaa politisk kom til at høre derhen, hvor det naturligt havde 
hjemme, nemlig til Tyskland. Det maatte forventes, siger Schu- 
selka, at Frankrig og Rusland vilde vende sig mod en saadan 
politik, Frankrig fordi det fulgte sin ældgamle tyskfjendtlige 
linie, og Rusland, fordi det vilde hindre dannelsen af et stærkt 
Tyskland og gøre Kiel til et nyt russisk Sevastopol. Hvad Eng
land angik, skulde man fra tysk side ikke sætte sin lid til garn-

1 Schuselka, 50.
8 Anf. skrift., 30 IT.
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mel »Bundesgenossenschaft«. England frygtede intet mere end 
et tysk handelsopsving og vilde intet gøre, der kunde skafTe 
Tyskland en fordelagtig stilling som sømagt. »Das günstigste, 
was wir von Seite Englands erwarten dürfen, ist, das es auch 
nicht positiv für Dänemark wirken wird, wenn die alte Abneig
ung gegen dieses Seeland und die Furcht vor fransösische und 
russische Uebermacht davon abhalten«.1 Disse ønsker var na
turligvis godt kendt i England. »Daily News« har en artikel 
herom 29/x 1848. Den engelske minister i Berlin lord Westmore- 
land, gjorde i en depeche opmærksom paa, at de tyske blade 
talte om afstaaelse af danske territorier, inclusive nogle af de 
danske øer og krigsskibe, der tilhørte Slesvig-Holstein, og an
tydede, at krig ikke var blevet iværksat uden at rumme haab 
om virkeliggørelse af stortyske planer. En ven af den preussiske 
udenrigsminister baron v. Arnim havde, bemærker gesandten, 
udtalt, at Danmark lod en stor chance gaa fra sig ved ikke at 
foreslaa saavel Slesvig som Jylland inkorporeret i det tyske 
forbund og ved evig overenskomst forene kongeriget med dets 
llaade og handelsflaade i det tyske toldforbund. Et saadant 
arrangement vilde gøre Danmark til en stor og indflydelsesrig 
magt — hvor ubehageligt det end var for England, og vilde have 
sikret Danmark Tysklands evige taknemmelighed og venskab.2

I kraft af denne udbredte stortyske propaganda og slaaen 
paa stortromme for skabelse af en tysk sømagt, som store dele 
af den tyske presse gik ind for, blev hertugdømmernes forhold 
et europæisk spørgsmaal. Danske finansielle og økonomiske 
misgreb i forbindelse med Frederik VFs og Kristian VIIPs 
uvilje mod at indfri berettigede holsteinske konstitutionelle 
krav, navnlig i relation til skattebevillingsretten, havde skabt 
en fortrinlig grobund for slesvigholsteinismen, og denne føjedes 
ind i stortysk rumpolitik, medens arvekrav og slesvig-holsteinsk 
separatisme fik anvist plads i skammekrogen, da konflikten 
kom i martsdagene 1848. Ejderdanisme kontra slesvig-holsteinsk

1 Schuselka, 24 fT.
2 Public Record Office, London. Foreign Office (herefter cit. R.O.F.O.) 

62 no. 286 2®/4 1848.
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fællesskab var som problemstilling blevet sekundært i forhold 
til spørgsmaalet Danmark—Tyskland. Dette kunde ikke løses 
uden om stormagterne, og begge parter saa med særlig interesse 
hen til, hvilken stilling England vilde indtage.

I denne strid var Danmark naturligvis langt den svageste 
part. Uden støtte fra stormagterne maatte situationen paa for- 
haand anses som haabløs. For at kunne vurdere den danske 
udenrigspolitik i 1848 — og den blev normgivende for det dan
ske standpunkt til 1863 — vil det derfor være af afgørende be
tydning at undersøge, i hvor høj grad man med rimelighed kunde 
regne med effektiv støtte fra stormagterne.

Da martsministeriet dannedes, tilbød konseilspræsident 
Moltke Orla Lehmann stillingen som udenrigsminister. Efter 
først at have sagt ja, trak han sig tilbage og foreslog i stedet 
grev Knuth, der overtog posten.1 Det vidner ikke om større 
tiltro til gennemførligheden af den ejderpolitik, Orla Lehmann 
saa stærkt var gaaet ind for, at han overlod andre æren og an
svaret og selv nøjedes med at være minister uden portefeuille. 
Konseilspræsidenten, der stod stejlt paa Slesvigs tilknytning til 
Danmark, anførte under de forhandlinger i ministerraadet, der 
førtes i anledning af den slesvig-holsteinske deputations nær
værelse i København, at diplomaterne erkendte Slesvig som 
værende en del af den danske stat,2 hvilket naturligvis altid var 
noget, men da Frankrig i sin revolutionære tilstand intet betød 
som forbundsfælle, og han sammen med Knuth og Tscherning 
frygtede en tilnærmelse til Rusland3, blev det England, hvortil 
man først og fremmest satte sin lid, ogsaa fordi briterne efter 
dansk opfattelse stod som garanter for Slesvig efter traktaten 
af 1720. Den danske gesandt i London grev Reventlow kan 
siges at have givet ministeriet visse forhaabninger, sine depecher 
vedlagde han avisudklip, der viste engelske betænkeligheder 
ved de tyske maritime aspirationer og mente fra nogle udtalelser 
af Palmerston at have faaet bekræftet sin overbevisning om,

1 Orla Lehmanns efterladte Skrifter II, udg. af Hother Hage (1893), 94. 
8 A. F. Kriegers Dagbogcr (1920) I, 16. 23/3 1848.
3 Ibid., I, 20. 27/3 1 84 8.
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at den engelske regering vilde føle sig »religieusement engagé 
par elle (garanti) donné au Danemark sous le régne de Frédéric 
Quatre«1. En klippefast tillid til, at England vilde hjælpe Dan
mark, var ret udbredt i den danske offentlighed og fandt natur
ligvis udtryk i pressen.

Konfronterer vi danske ønsker og forhaabninger med virke
ligheden, tegner billedet sig ikke særlig lyst. Den engelske gesandt 
i København Sir Henry Wynn var fortrinlig informeret om 
danske forhold og iøvrigt en absolut ven af Danmark. Hans 
indberetninger til Foreign Office fra Kristian VIII’s død til 
oprørets udbrud ridser udviklingen ganske godt op. Han er 
ikke imponeret af Frederik VII, der, da han overrakte denne 
sine akkreditiver, udtalte, at »he could not altogether think 
himself free from the common lot of sovereigns at this moment 
of sitting on a vulcano« og ønskede en varig alliance og god 
forstaaelse mellem alle suveræner i Europa2. Wynn taler om 
kongens svage hænder og roser Bardenfleth, for hvem han 
inderligt ønsker, at han maa kunde »counteract another influence 
of an unfortunate nature exercised by a female of the lowest 
caracter«3. Martsministeriets konseilspræsident A. W. Moltke vur
derer han heller ikke højt, han er intet større talent, men en 
nobel personlighed, der i sit fmansstyre under Kristian VIII 
havde forstaaet at vælge gode raadgivere, og som nu gav et 
vist agtværdigt skær til et ministerium, »formed from the 
necessity in part of the most violent of the radical party«. 
Bardenfleth sank dog i hans agtelse, fordi han bestyrkede 
kongen i at hævde rettigheder, »which however just they may 
be, he should not maintain«, en udtalelse, der klart viser, at 
Wynn fra første færd er stemt for en indrømmelsespolitik over 
for hertugdømmerne. Tscherning er den mest forhadte officer 
i den danske hær, Orla Lehmann en sagfører, der mere ud
mærker sig ved oratorisk begavelse end juridisk lærdom, Hvidt

1 RA. Udcnrigsm. England II. Depecher 1848—49. Depeche af 4/a, 
n/a og 7/3 1848.

2 R.O.F.O., 22. no. 1G2., 13/i og n/3 1848.
3 R.O.F.O. 22. no. 162. 1848.
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en forretningsmand, det er gaaet tilbage for, og som derefter 
har skabt sig en formue ved at have faaet privilegierne paa 
dampskibsfarten mellem København og Kiel. Disse herrer fra 
»det ultradanske parti« kan aristokraten og fagdiplomaten 
Wynn afgjort ikke lide og regner dem for politiske nuller, som 
har skabt sig karriere ved at optræde som talere og førere ved 
offentlige møder. Den eneste, der finder naade for hans øjne, 
er Monrad, en gejstlig »af lav byrd«, men et utvivlsomt talent, 
der ogsaa anses for at være den mindst voldsomme af sit parti. 
Knuth og Piessen er unge mænd af fornem fødsel, der er taget 
som modvægt mod radikalerne, men det er synd at sige, han 
har store tanker om udenrigsministeren1, der ikke er fagdiplomat, 
og hvis diplomatiske aktstykker og sprog han ser paa med stor 
foragt. Wynn følte sig uendelig overlegen over for den danske 
regering, hvis udenrigsminister han betragtede med velvillig 
nedladende overbærenhed, men som han hjalp saa vidt hans 
evner og engelske interesser tillod det. Knuth følte sig sikkert 
ofte trykket af Wynn, der hurtigt gjorde det af med hans handle
frihed. For at slippe for de Wynn’ske lænker og faa et friere 
diplomatisk vingefang, søgte Knuth gennem den danske gesandt 
i London at opnaa mere ved en direkte kontakt med Foreign 
Offices almægtige chef lord Palmerston. Det mislykkedes 
komplet. Den danske gesandt i London, Fritz Reventlow, 
søn af statsminister Christian Reventlow, havde efter Orla 
Lehmanns mening et godt greb paa at tage englænderne »in 
their own way«. Han formaaede dog hverken at gøre sig selv 
eller Knuth til afgørende brikker i det engelske storpolitiske 
spil, hvilket man heller ikke kunde forlange. Han var, siger 
Orla Lehmann, en brav mand med »et ærligt dansk hjerte«, 
dertil en god familiefader, som i de bevægede dage omkring 
10. april, da chartisturolighederne rasede, i eksalteret stem
ning pudsede sine jagtgeværer for at forsvare kone og børn2. 
Antagelig har han forstaaet at bruge sine geværer bedre end de 
diplomatiske vaaben. Reventlow var i virkeligheden over-

1 R.O.F.O. 22. no. 162. 24/3 1 848.
2 Orla Lehmanns efterl. pap., 173 og 183.
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ordentlig uselvstændig, helt i kloerne paa den russiske gesandt 
i London, baron von Brunnow, der leverede de pile, Danmarks 
repræsentant med mellemrum afskød mod Foreign Office, som 
næppe et øjeblik har været i tvivl om, hvorfra de stammede. 
For den danske liberale regerings medlemmer var den russiske 
hjælp naturligvis en besk pille at sluge1. Orla Lehmann, der 
traf v. Brunnow i London, karakteriserede denne som en grov 
skikkelse med lurende øjne og et ubehageligt fidelt væsen. Af 
denne fremragende diplomat lærte Lehmann diplomati under 
russiske auspicier og fremhævede selv det komiske i, at hans 
stilling gjorde det til en pligt for ham at tale som indgroet 
legitimist, og at han maatte søge trøst og raad hos den russiske 
regerings repræsentant, hvorfra man fik den første haands- 
rækning2.

Hertil kom saa den almindelige usikkerhed og uenighed inden 
for ministeriet, ikke mindst over for spørgsmaalet om en deling 
af Slesvig, som bl. a. kongen stod stærkt imod. I en konfidentiel 
skrivelse til Reventlow nævnes denne som en udvej, men blev 
i sidste øjeblik atter slettet efter drøftelser i ministeriet3. Intet 
under, at udenrigsminister Knuth følte sig paa gyngende grund. 
Den ene af garantimagterne fra 1720, Frankrig, var slaaet ud 
som magtfaktor gennem februarrevolutionen, og man maatte 
paa forhaand gaa ud fra, at den tyske liberalisme havde en vis 
goodwill ikke blot i det revolutionære Frankrig, men ogsaa i 
det borgerlige England. I hvilken grad man kunde regne med 
stormagtsstøtte var det umuligt at have nogen som helst mening 
om. Straks efter meddelelsen om oprørets udbrud og den preus
siske konges erklæring om at ville stille sig i spidsen for den 
nationale bevægelse, gik Knuth til Wynn for at undersøge, 
hvor langt England vilde komme Danmark til hjælp. Han ud
trykte over for denne sin tillid til, at England ikke rolig vilde 
se paa, at en preussisk styrke under et eller andet paaskud 
rykkede ind i Holstein eller Slesvig, særlig da det sidste var

1 A. F. Kriegers Dagboger I, 20.
2 Orla Lehmanns efter!. Pap. II, 187.
3 A. F. Kriegers Dagboger I, 20. 24/3.
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garanteret af England. Knuth ønskede en erklæring herom og 
en engelsk flaade til Østersøen. Danmark maatte værge sig lige 
saa meget mod det russiske »amitié dangereuse«, som mod 
Preussen, sagde Knuth, og en af hovedopgaverne maatte være 
at hindre tilsynekomsten af en russisk flaade. Englænderen 
henviste til, at han maatte spørge sin regering, men mente, at 
en engelsk eskadre i Østersøen var en daarlig idé, der snarere 
vilde lokke den russiske sømagt frem end holde den tilbage. 
Han troede, at frygten for en preussisk invasion var »premature«, 
og anførte, at det bedste efter hans mening vilde være en fælles 
engelsk-russisk erklæring mod indblanding i hertugdømmerne 
fra preussisk side. Wynn talte derpaa med den russiske gesandt 
i København, Ungern-Sternberg, der udtalte sin tro paa, 
at kejseren af Rusland vilde samarbejde med den engelske 
regering, hvad angik et saadant skridt1.

Den danske regering greb med begærlighed tilbudet, da det 
vilde være en moralsk fordel baade i Holstein og Danmark, 
hvor, siger Wynn, »all classes were calling out for English 
assistance, whilst they were jealous of anything coming from 
Russia«, og sendte Oxholm til St. Petersburg. Efter at Knuth 
havde læst den danske gesandt i Berlin, Piessens, depeche om 
hans samtale med den preussiske udenrigsminister Arnim, for
stod Wynn, at der maatte handles hurtigt, og sendte efter en 
samtale med Sternberg bud til lord Westmoreland, Englands 
gesandt i Berlin, og bad ham sammen med den russiske gesandt 
Meyendorf, præsentere en fælles erklæring for den preussiske 
regering. Wynn handlede ganske paa egen haand, men haabede, 
han vilde »meet with Your Lordships (Palmerstons) approba
tion«, og at Westmoreland vilde føle sig berettiget til at handle 
uden at have faaet instruktioner fra Palmerston. Samtidig be
sluttede den danske regering at sende Orla Lehmann til Berlin og 
London. Wynn troede ikke, han havde nogen mission, men blot 
skulde rapportere. »I believe that his collegues were glad under 
any pretence to be relieved for a time of so radical a member«2.

1 R.O.F.O. 22.no. 162. 27/3 1818.
2 R.O.F.O. 22. no. 162. 28/3 1848.
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Knuth skyndte sig at sende en »Proces Verbal« til London 
og udtrykte ønsket om, at de to stormagters ministre i Køben
havn blev bemyndigede til at forhandle med kongen af Dan
mark om de forholdsregler, der skulde tages for at støtte en 
saadan fælles erklæring. Udenrigsministeren har aabenbart i 
disse dage været ret optimistisk. Han konfererer ustandseligt 
med Wynn, der saa absolut har føringen, og det er rigtigt, naar 
det skrives til Reventlow, at man i fortrolighed meddelte alle 
diplomatiske skridt til den engelske og russiske gesandt1. Da 
tonerne fra Berlin lød venligere, gav Knuth paa kongens vegne 
i et møde hos Wynn, hvor ogsaa Sternberg var nærværende, 
en række indrømmelser for at opnaa en fredelig ordning med 
Preussen, nemlig: 1) De preussiske og hannoveranske tropper 
skulde blive paa deres egen front. 2) Mecklenburgerne og Han- 
noveranerne maatte ikke samles. 3) Kongen af Preussen skulde 
sørge for, at insurgent erne ikke overskred den holstenske grænse. 
Kongen af Danmark vilde da holde sine tropper i Nordslesvig 
— paa en linie fra Flensburg til Vesterhavet — saa Sydslesvig 
blev neutralt territorium, uden at denne linie skulde have frem
tidige konsekvenser. Ordningen burde ikke vare over 14 dage. 
Som en tak for hjælpen, lovede konseilpræsident Moltke et par 
dage senere Wynn, at man fra dansk side saa længe som over
hovedet muligt vilde afholde sig fra at besvære handelen3. 
Knuth rejste umiddelbart efter til kongens hovedkvarter, og de 
diplomatiske skrivelser sattes nu op af Reedtz, hvis dygtighed 
Wynn har betydelig større respekt for end Knuths. Han kan 
ikke dy sig for at give den danske udenrigsminister et lille spark, 
idet han gør Palmerston opmærksom paa, at hvad der nu skrives 
er »far superior to the diplomatic papers, I have hitherto had 
the honour to transmit«.

Westmoreland vilde ikke intervenere, før han havde faaet 
instrukser fra London, meddelte han Orla Lehmann, da denne 
kom til Berlin. Da Wynns skrivelse arriverede, satte han sig

1 RA. Gesandtskabsarkiv London 1848. Ordre ®/4.
2 R.O.F.O. 22. no. 162. Vi 1848.
3 R.O.F.O. 22. no. 162 3/4 1848.
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dog straks i forbindelse med Meyendorff for at foretage den 
ønskede fælles aktion. Russeren mente imidlertid intet at 
kunne foretage sig. Ethvert skridt vilde være haabløst, sagde 
han, fordi han følte den preussiske regerings uvenlighed for ikke 
at sige fjendtlighed mod russerne i Polen. Westmoreland, hvem 
Orla Lehmann karakteriserer som en mand uden begreb om de 
danske affærer, intervenerede saa paa egen haand og foreslog 
Arnim at opsætte de fjendtlige handlinger i hertugdømmerne, 
indtil man ved Englands hjælp havde opnaaet en overenskomst.1 
-Westmoreland kom dog ikke langt med Arnim, og Foreign 
Office tog derefter sagen i sin haand.

Hvilken støtte kunde Danmark haabe paa at faa af den 
engelske regering? I hele april er Knuth i fuldkommen uvished 
herom. Hans ordrer til Reventlow viser en stigende nervøsitet. 
16. april tilbød Wynn sin regerings venskabelige intervention 
for at bringe et arrangement i stand »in the unfortunate diffe
rences« mellem kongen af Danmark og det tyske forbund. Det 
var altid noget, men situationen laa faretruende. Ganske vist 
havde man slaaet Slesvig-Holsteinerne ved Bov, og den dan
ske hær naaede Slesvig og Dannevirke 12. april. 5. april var 
Preusserne og forbundstropperne i Rendsburg, og lykken 
vendte sig hurtigt. 23. april stod slaget ved Slesvig, derefter 
fulgte Flensburgpanikken og overgangen til Als. 2. maj gik 
Wrangel over Kongeaaen og hertugdømmerne blev helt besat af 
tyskerne. Knuths nødraab om hjælp voksede i styrke propor
tionelt med den militære deroute. 22. april paalagde han Re
ventlow ikke at spare noget middel over for Palmerston. Ge
sandten skulde anføre, at Englands ære, kommercielle og indu
strielle interesser var engagerede og kræve garantitraktaten af 
1720 sat i kraft. 25. april opfordredes Reventlow til at skaffe 
virksom understøttelse og faa København gjort til sæde for en 
engelsk mægling, saa verden kunde se, man valgte dette sted 
for at beskytte de svagere. 26. april anmodede Knuth i en 
grædefærdig tone gesandten om at faa Palmerston til at hjælpe.

1 R.O.F.O. 64. no. 28. 2»/3, no. 286 V* 1848 og Efterl. Pap. II, 138—140.
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29. april skulde Reventlow endelig finde ud af, hvad Englands 
og Ruslands hensigter gik ud paa, han maatte meddele den engel
ske udenrigsminister, at hver time var af vigtighed, og at en 
forsinkelse kunde kompromittere den politiske situation i Dan
mark. Det var vigtigt at faa kategorisk svar om den hjælp, 
man kunde faa. Hvis Palmerston var undvigende eller vaklende, 
skulde Reventlow spørge ham, om England vilde optræde som 
mægler, og i saa fald om det vilde optræde mod de uhørte for
dringer, der stilledes til Danmark1. Knuth ender med at sige, 
at man maaske blev tvunget til at gaa ind paa en deling af hertug
dømmerne, hvis ikke England optraadte med kraft. I en skrivelse 
af 1. maj beklagede Palmerston ikke at kunne standse fjendtlig
hederne »by land and by sea« og erklærede samtidig, at tilfældet 
ikke var af en saadan art, at England kunde »be called upon 
to interfere by force of arms«.

England havde meget andet at tænke paa, da det slesvig- 
holsteinske spørgsmaal trængte sig paa. Februarrevolutionen i 
Frankrig var en alvorlig forskrækkelse, der ikke blev mindre i 
de følgende uger, hvor den ene jobspost indløb efter den anden 
om uroligheder og store kursfald paa de europæiske børser. 
Det var af største vigtighed for England at bevare roen i 
Europa og dermed sit afsætningsmarked. Lykkedes det ikke, 
stod landet overfor arbejdsløshed og sociale uroligheder. Der 
var allerede tilløb til saadanne i London, Manchester, Edin- 
burg og Glasgow i begyndelsen af marts2, og i den engelske 
overklasse sporedes en vis revolutionsfrygt. England glemmer 
helt sig selv i denne store tid, skrev »Times«, vi maa ogsaa lave 
noget i denne revolutionstid, nemlig »practical improvement«, 
blandt andet sikre de fattige beskæftigelse3. Urolighederne 
flovede af efter det store chartistmøde i London, hvilket kvik
kede modet op i den konservative presse, men rolige og stabile 
var forholdene langtfra. Beroligende virkede det naturligvis, 
at den franske udenrigsminister, Lamartine, forsikrede udlandet

1 Ordrerne under de anførte datoer i R A. Gesandskabsarkiv London 1848.
2 The Public Ledger 8/3, n/3 1848.
3 Times 10/3, n/3 1848.
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om Frankrigs freds vilje og virkelig ogsaa førte en fredspolitik. 
Saa kom den tyske revolution. »Times« fremhævede, at begiven
hederne i Tyskland kunde føre til en styrkelse af forbunds
regeringen, hvilket var langt mere forbundet med det tyske 
folks sikkerhed, værdighed og fremgang end en hurtig udvikling 
af de folkelige rettigheder. Kravet om et tysk parlament havde 
derfor faaet en hjertelig modtagelse, selv om øjeblikket til at 
give en tysk forfatning var ilde valgt. De folkelige krav var dog 
i det store og hele ret rimelige, bevægelsen ikke revolutionær, 
det maatte være Tysklands opgave at opretholde orden og ro 
paa kontinentet, derfor var det en stor og lykkelig dag for 
Europa, at en nation af tapre, alvorlige og maadeholdne mænd 
rejste sig i selve kontinentets hjerte for at genoprette »the edifice 
of public power«. Da kampene i Berlin kom, skyldtes det, ifølge 
»Times«, at fransk militær propaganda havde inciteret hemme
lige politiske selskaber til at følge Paris’ eksempel1. Først da 
en eventuel krig med Rusland om Polen og Danmark om hertug
dømmerne truede, fik piben en anden lyd. Kredsen af kapita
lister bag »Times« ønskede først og fremmest at bevare verdens
freden. Det samme gjorde det engelske parlament. Den belgiske 
minister i London sagde meget rammende til Reventlow, at 
regeringen befandt sig over for et parlament, som ikke var det 
mindste disponeret til at ville engagere sig i en krig2. Englands 
finanser stod ikke straalende, i februar 1848 havde lord John 
Russell foreslaaet forhøjelse af en i 5 aar eksisterende indkomst
skat paa 3—5 °/0 for alle indkomster over £ 150, men maatte 
paa grund af modstand trække forslaget tilbage. Man ønskede 
ikke større militærudgifter, heller ikke til udrustning af en 
demonstrationsflaade til Østersøen. Hvad England vilde, var 
fred i Europa for at bringe engelsk industri og handel paa fode 
og derigennem fri sig selv for arbejdsløshed og sociale urolig
heder. Det blev ledetraaden for engelsk politik.

Da oprøret i hertugdømmerne truede med at blive til krig, 
havde man i England følt virkningen af den europæiske uro i

1 Times ®/3, 13/3, ”/3, 27/3 1848.
2 RA. Udcnrigsm. Engl. II. 1848—49 Depeche 3°-31/3 1848.
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nogen tid, og det maatte blive Palmerstons selvfølgelige opgave 
at slukke ilden, inden den fik bredt sig for meget. Man behøver 
derfor ikke at gaa paa detektiv jagt for at opspore prinsgemalens 
og prinsen af Preussens indflydelse paa engelsk politik over 
for Danmark, ikke heller i hver'af Palmerstons træk at se en 
snedig intrige, sat i scene af Preussens minister i London, 
Bunsen. Det er givet, at hoffet var tyskvenlig orienteret, og 
at Palmerston havde en vis respekt for Bunsen og hans syns
punkter. Men den politik, han førte, var ren engelsk interesse
politik. Hvad der først og fremmest maatte vække bekymring, 
var salget af engelske tekstilvarer. Med den franske revolution 
kom næsten omgaaende et fuldstændig stop og annuleringér af 
ordrer, og udenlandske købmænd, der havde deres midler 
anbragt i franske penge, hvilket navnlig gjaldt de græske køb
mænd, blev illikvide1. Den bedring, man i begyndelsen af aaret 
havde kunnet spore inden for handelen, hørte nu brat op. 
Manchester meddelte, at revolutionen gjorde markedet »gloomy«, 
Leicester, at den franske revolution og mange kontinentale 
huses fald næsten havde sat en stopper for den europæiske 
handel, Glasgow, at handelen næsten var stoppet, og Halifax, 
at forholdene var saadanne, at »it being scarcely worth xvhile 
to run the machinery«2. 21. marts kunde Manchester notere de 
hidtil laveste priser i lange tider, og fabrikanterne indskrænkede 
fabrikationen3. Uroen paa kontinentet gjorde en bedring umulig, 
i begyndelsen af april var det slut med handelen paa Tyskland4. 
Depressionen skabte arbejdsløshed, og som følge af de daarlige 
priser paa kontinentet fandt der en formindskelse sted af 
arbejdslønnen5. Den første lille lysning for tekstilindustrien 
kom omkring maj ved en større efterspørgsel efter klæde fra 
Frankrig6, men een svale gør som bekendt ingen sommer, og

1 The Public Ledger. 2/3 1848.
2 Ibid., 8/3, 13/3, 16/3 1848.
3 Ibid., 23/3 1848.
< Ibid., 2*/3, 8/4, 8/4, 10/4 1848.
6 Ibid., 20/4 1848.
6 Ibid., 1/B 1848.
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det var ogsaa kun et lille lyspunkt, at amerikanske ordrer, der 
havde været placeret i Tyskland, nu gik til England. Fra begyn
delsen af april ramtes den betydelige kornhandel paa Balticum 
(incl. Danmark), og assurancepræmien for skib og ladning steg 
til over det dobbelte, naturligvis mest for preussiske skibe, 
hvor den naaede 15 Fondsbørsen klarede sig bedre, selv 
om Consols faldt fra 883/4 til 82x/8 i tiden fra 23/2 til 13/4 og 12 
engelske jernbaneselskabers aktier fra £926x/2 i oktober 1847 
til £8333/4 i april 18482. Samtidig strømmede udenlandske 
værdipapirer til England, deriblandt et stort parti franske 
jernbaneaktier, som umiddelbart efter februarrevolutionen 
købtes 40—50 °/0 under deres værdi og senere realiseredes med 
stor fortjeneste3. Fremmed kapitalflugt til England gav engelsk 
erhvervsliv muligheder for øget investering, men ogsaa for en 
usund spekulation. Alle forhold taget i betragtning var natur
ligvis handelens og produktionens tarv afgørende. Englands 
kommercielle interesser paabød Palmerston at skaffe ro, ikke, 
som Knuth haabede, at drage England ind i en militær garanti, 
der kunde medføre en europæisk krig. Noget anderledes laa 
landet, hvis man stod foran en realisation af stortyske maritime 
planer. I saa henseende følte den engelske udenrigsminister sig 
rolig. 29. marts havde Westmoreland en samtale med Arnim, 
hvori denne erklærede, at den preussiske hær i Holstein kun 
skulde hindre fjendtligheder, og 1. april erklærede preusse
ren, at Tyskland var rede til at modtage engelsk mægling, 
hvis Danmark bad derom; senere meddelte gesandten Palmer
ston, at han ikke troede, at Arnim havde noget med mod 
England rettede stortyske planer at gøre4. Den danske regerings 
og presses stærke fremdragen af dette faremoment for England 
maatte derfor være ganske uden virkning.

De første henvendelser fra Reventlow til Palmerston havde 
en meget spagfærdig form. Da han underrettede denne om

1 The Public Ledger. 2/4 og ®/4 1848.
2 Ibid. 21/3 og 2®/6 1848.
3 Morning Advertiser. 17/3 1848.
* R.O.F.O. 64. no. 286. 2®/3, J/4 og 27/4 1848.
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situationen, gjorde han det med »toute le moderation possible«, 
hvad der var den allerbedste maade at gøre indtryk paa i Eng
land — hvis det blev nødvendigt, kunde man altid hæve tonen, 
medens det var »humiliant de le baisser«. Efter saaledes at have 
givet en skildring af sit enestaaende diplomatiske snille, med
delte gesandten, at han i det næste møde kun ganske let berørte 
en engelsk mægling i konflikten; det var iøvrigt forbavsende, 
hvilken uvidenhed Palmerston lagde for dagen om hertug
dømmerne1. 1. april talte Reventlow atter med udenrigsmini
steren og henviste til den personlige fare, han havde været 
ude for ved i sin tid at have støttet den engelske politik i Por
tugal. Han henviste til garantitraktaten og mente, han havde 
gjort indtryk paa Palmerston, men noget positivt kom der 
ikke ud af besøget udover, at departementschef Stanley med
delte ham, at Foreign Office havde raadet Hansestædernes 
repræsentanter til saa vidt gørligt at afstaa fra fjendtligheder 
mod Danmark2. Reventlow gik derefter til Brunnov, der mod
tog ham med aabne arme og lovede ham al mulig hjælp. Rus
seren tvivlede ikke om, at englænderne vilde yde moralsk støtte, 
og de kunde gøre mere ved hoffet i Berlin end Rusland3. 8. april 
var Reventlow atter i Foreign Office. Her traf han en over 
chartistmøderne meget ophidset Palmerston, der lovede ham, 
at man vilde gøre alt, hvad der stod i Englands magt for at 
hindre kollision mellem Danmark og Preussen, breve var 
allerede sendt til ministrene i Berlin og Hannover. Et forsøg 
paa at faa 10 000 geværer af den engelske regering reflekterede 
Palmerston ikke paa, han ønskede naturligvis under ingen om
stændigheder at foretage sig noget, der tog sig ud som en 
uneutral handling4. Den næste forhandling med Palmerston 
havde Reventlow 12. april sammen med Orla Lehmann, der 
efter sin mislykkede mission i Berlin nu var kommet til Lon
don midt under chartistoptøjerne, der i disse dage fordunklede

1 RA. Udenrigsm. Engl. II. 1848—49 Depeche, 28/3, 30/3, 3l/3.
2 Ibid., 4/4.
3 Ibid., 7/,.
4 Ibid., 9/4.



DANMARK OG DEN ENGELSKE MÆGLING 1848 235

alt andet. Lehmann havde sikkert ventet sig en del af besøget 
i London. Til sin hustru skrev han fra Berlin, at hjælpen ikke 
vilde mangle1. Introduktionen, Wynn havde givet ham, var 
ikke den bedste og resultatet ikke glimrende. I en samtale, 
der tager sig mere straalende ud i hans egen beretning end i 
Reventlows depeche, og som varede over 2 timer, gav Lehmann 
en fremstilling af det danske synspunkt med hensyn til arveret 
og garantitraktaten, som efter hans mening omfattede hele 
Slesvig2. Palmerston beklagede, at den krise, England og hele 
Europa befandt sig i, ikke havde tilladt ham at studere garanti
traktaten — den engelske opfattelse var iøvrigt, at garantien 
kun gjaldt den gottorpske del af Slesvig3, og skelnede mellem 
okkupation for at udøve et tryk og okkupation med endelig 
erobring for øje; Lehmann var da klar over, at Palmerston vilde 
gribe alle udflugter for at slippe for garantien. Udenrigsmini
steren udtrykte imidlertid et stærkt ønske om at komme Dan
mark til hjælp gennem mægling og lod skinne igennem, at 
Preussen havde udtalt ønsket herom. 13. april var Lehmann 
og gesandten begge hos Brunnow, der raadede til ikke at op
give en tøddel af Danmarks ret til Slesvig og holde England 
fast ved garantiforpligtelsen4. Orla Lehmann havde gennem 
legationssekretær Bjelke faaet forbindelse med »Times«, hvor 
der fremkom en redegørelse af ham for det danske synspunkt 
i 5 artikler (13., 15., 20. og 21. april) og belavede sig 13. april 
paa at rejse. Da damperen blev forsinket, gik han i land ved 
efterretningen om slaget ved Bov. Hos gesandten fejrede han 
sejren med champagne, og de gik derpaa sammen til »min ven 
Disraeli«, som Reventlow udtrykker sig. Disraeli modtog dem 
med aabne arme og lovede dem støtte. Lehmann skriver, at 
han ikke appellerede til den engelske politikers retfærdigheds
følelse, men til hans umættelige ærgerrighed. Disraeli kendte

1 Af Orla Lchmanns papirer v. Julius Clausen (1903), 121. ®/4 1848.
2 RA. Udcnrigsm. En gi. II. 1848—49. Depeche 13 /4 og Efterladte 

Pap. II, 188 fT.
3 The Cambridgc History of Foreign Policy II (1923), 523 il.
4 Efterladte Pap., 185 fT.
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intet til sagen eller dens retfærdighed, men han viste sig som 
en lærvillig elev. Orla Lehmann udarbejdede og sendte Disraeli 
et pro memoria, og Reventlow overlod ham nogle brochurer 
og avisartikler »pour se mettre au fait de notre affaire«1. Disraeli 
gav derefter Reventlow den meddelelse, at Palmerston ikke var 
fortrydelig over aktionen, idet han i underhuset ønskede at faa 
støtte i sine bestræbelser for at være Danmark til nytte. Til 
Disraeli havde han sagt, at han fandt Preussens handling 
skammelig, og gjorde sig lystig over en pjece, Bunsen vilde ud
give, denne var »clumsy and tedious« og paaberaabte sig gamle 
og »nu ei gældende aktstykker«. Paa den anden side lagde 
Palmerston ikke skjul paa, at han ansaa det for sin pligt 
som en lovtrækker at fortolke garantien som endnu ikke an
vendelig saa længe som mulig2. Den debat, Disraeli fik i stand 
17. april, og hvorunder han krævede den engelske garanti sat 
i kraft, endte som bekendt med, at Palmerston efter mange 
smukke ord om Danmark gjorde opmærksom paa, at England 
maatte opfylde sin garanti, men at Preussen ved om muligt at 
overskride Eideren ikke vilde fravriste Danmark Slesvig, men 
kun understøtte en part af befolkningen, der mente, at hertug
dømmets gamle forfatninger og love gav det ret til at blive 
knyttet til Holstein. Reventlow fandt svaret utilfredsstillende, 
men mente ikke, at det var det sidste ord i sagen. Han og 
Brunnow var enige om, at Palmerston vilde søge mægling og 
saa længe som muligt skræmme Preussen fra at føre krig og 
holde Danmark tilbage.

Dagen efter rejste Orla Lehmann hjem, ikke særlig optimi
stisk indstillet og med god grund. En ting havde man dog faaet 
fastslaaet, at England stod ved sin garanti — hvad denne saa 
end omfattede, Slesvig eller kun den gottorpske del — selv om 
udenrigsministeren ikke vilde sætte den i kraft før i sidste øjeblik.

Da Palmerston 17. april udtalte sig i underhuset, maatte 
han være klar over, at Preusserne agtede at besætte Slesvig.

1 Efterladte Pap. II, 201 IT. og RA. Udcnrigsm. Engl. II 1848—49. 
Depeche 14/4.

4 RA. Udenrigsm. Engl. II. 1848—49. Depeche 18/4.
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6. april havde Arnim lovet Westmoreland at afholde de preus
siske tropper fra at rykke ind i hertugdømmet, til den engelske 
gesandt havde faaet sine instrukser. 8. april besøgte Arnim 
Westmoreland for at faa svar, idet han som grund angav ikke 
at kunne vente længere med at lade tropperne rykke frem, da 
danskerne allerede stod i Aabenraa og Tønder. Arnim hævdede, 
at han gerne vilde slutte vaabenstilstand og fik Westmorelands 
støtte til et forslag om at lade den danske gesandt Piessen og 
Preussens repræsentant major Wildenbruch mødes i Rends- 
burg for at aftale en demarkationslinie. Men Piessen nægtede 
at gaa ind herpaa. 10. april fik Westmoreland instruksen fra 
Palmerston og gik straks til Arnim og bad ham, efter ordre, om 
ikke at indlede fjendtligheder mod Danmark. Der var nok af 
problemer i Europa, skrev Palmerston, og den klogeste politik 
vilde for Centraleuropa være at holde sig forenet for at undgaa 
en strid mellem konge og folk. Arnim svarede hertil, at tropperne 
standsede, naar Danmark gik ind paa de forslag, Wildenbruch 
var bemyndiget til at fremsætte, og saafremt England vilde 
være mægler, blev dette hverv meget lettere, naar tyskerne 
først var i besiddelse af det land, de havde ret til. 12. april 
sendte Arnim Westmoreland et brev, hvori han meddelte, at 
Preussen var bemyndiget af forbundsdagen til at mægle paa 
baggrund af den anerkendte udelelighed af de to hertugdømmer 
og en slesvig-holsteinsk union. Man ønskede fra tysk side at 
begrænse aktionen til Holstein, men da den danske regering 
ikke vilde akceptere forhandlingsgrundlaget, maatte man til 
sin store beklagelse gribe til alle midler for at faa afsluttet en 
affære, der angik hele Tysklands ret og ære. Preussen var dog 
stadig villig til at forhandle, og Arnim udtrykte til sidst sin 
beklagelse over, at en venskabelig magt ikke i tide havde givet 
venskabelige raad, saa uenighed kunde være undgaaet og krig 
forhindret. I en samtale, som Westmoreland dagen efter havde 
med den preussiske udenrigsminister, udtrykte denne sin vrede 
over, at Palmerston havde truet Hannover. Han — Arnim — 
lod sig ikke true og nægtede at ændre kurs, bag sig havde han 
forbundsdagen og den offentlige mening i Tyskland. To dage
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senere talte Westmoreland atter med Arnim, der ikke forstod 
»alle disse forhandlinger«. Han havde erklæret sig villig til at 
modtage Storbritanniens mægling og af Piessen hørt, at Dan
mark havde gjort det samme, saa hvad nølede Palmerston 
efter? Men maaske skyldtes det, saaledes som Bunsen havde 
skrevet 5. april, at danskerne slet ikke havde bedt derom. 
Westmoreland, hvis omtale af Arnim og hans kendte mangel 
paa vederhæftighed efterhaanden bliver skarpere, bearbejdede 
stadig udenrigsministeren for at faa fjendtlighederne standset, 
men uden resultat. Da Rusland erklærede sig villig til at deltage 
i en Mægling, sagde Arnim, at en saadan var umulig, saa længe 
de danske tropper ikke havde rømmet Slesvig. 18. april over
rakte Westmoreland en note fra Palmerston, hvor denne op
fordrede Preussen til ikke at lade tyske tropper rykke ind i 
Slesvig, eller i værste fald trække dem tilbage. Noten var 
vedlagt en kopi af garantitraktaten af 1720, saa Palmerstons 
tryk havde en ganske alvorlig karakter. I den anledning ud
talte den preussiske udenrigsminister, at kongen af Preussen 
udmærket kendte den engelske garanti, men ikke mente, denne 
dækkede den øjeblikkelige situation, idet den bevarede sin 
virkning lige saa intakt som den danske konge sin suverænitet 
over Slesvig-Holstein. Det tyske forbund tænkte ikke paa at 
bestride denne ret, de militære aktioner havde til hensigt ikke 
blot at beskytte tyske legitime rettigheder mod dansk agression, 
men ogsaa »tout autant« at vaage over, at konge-hertugens 
legitime rettigheder ikke blev kompromitteret. Palmerston 
kunde altsaa nu berolige sig med, at faren for anneksion var 
afværget, men derpaa fulgte vanskeligheder med mægling og 
indstilling af fjendtlighederne. Westmoreland, der gjorde sig 
meget store anstrengelser for at undgaa blodsudgydelse, og 
som blev mere og mere forbitret paa Arnim, opdagede hurtigt, 
at Arnim ikke vilde standse fjendtlighederne, og at man før 
Slesvig var helt besat ikke vilde modtage hverken russisk eller 
engelsk mægling. Under en Samtale med Arnim 23. april sagde 
denne, at det danske og tyske hovedkvarter nu kun talte sammen 
med kugler, at danskerne var sørovere, fordi de opbragte tyske
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skibe, hvilket de nok skulde komme til at fortryde, og at han 
iøvrigt ikke havde mere med hele sagen at gøre. Wrangel skulde 
aflægge ed til det tyske forbund og i fremtiden kun modtage 
ordrer derfra. 24. april henvendte den svenske minister i Berlin, 
d’Ohsson sig til Westmoreland og udtrykte ønsket om, at 
Sverige maatte arbejde sammen med England for at skaffe 
Danmark en favorabel fred. 27. april kunde Westmoreland 
meddele i Berlin, at Wynn havde faaet den danske regerings 
tilsagn. Dermed var dette spørgsmaal uddebatteret, men 
vaabenhvile vilde Arnim ikke gaa med til, da Danmark ikke 
havde sendt noget fredsforslag. Iøvrigt mente han, at krigen 
vilde ende med, at »Orla Lehmanns regering«, »en sørøverrege
ring«, blev styrtet, og man kunde sagtens blive enige med det 
modstandsparti, der vilde efterfølge ham. England bar skylden 
for, at krigen ikke allerede var sluttet, idet dets aktion havde 
sinket de hannoveranske troppers opmarch og dermed hele 
den tyske hærs bevægelse. Spørgsmaalet vilde han iøvrigt ikke 
mene, han havde noget at gøre med; det henhørte under for
bundsregeringen, dog syntes han, arvefølgen burde ændres ved 
overenskomst med prinsen af Hessen1.

Et stykke vej frem var Palmerston saaledes naaet med sin 
aktion i Berlin. I København gik det ulige lettere med at faa 
den danske regering til at love ikke at indlade sig i fjendtlig
heder med forbundshæren. Palmerston var utilfreds med, at 
Reventloxv efter ordre holdt paa, at mæglingen skulde være 
fælles med Rusland, men fejede flot det danske synspunkt til 
side som et detailspørgsmaal, der kun vilde forsinke sagen, 
idet preusserne kun talte om engelsk — ikke om russisk — 
mægling2. Wynn fulgte meget nøje de militære og diplomatiske 
begivenheder, og var ikke begejstret over »the extravagant 
report«, man havde om den hjælp, som man ventede eller 
rettere haabede paa fra engelsk side. 16. april tilbød Wynn 
Palmerstons bona officia, den blev straks modtaget. Men Knuth, 
der lige var vendt tilbage fra det danske hovedkvarter, stillede

1 R.O.F.O. 64 no. 286. */4, */4, "/4, »/4, 18/4, 18/4,2°/4, 2V4,25/i og 27/41848.
2 R.O.F.O. 22 no. 160. ®/4, n/4, 18/.„ 2%, 21/.t 1848.
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sig tvivlende over for Preussen. Derimod haabede man at kunne 
vinde Hannover, hvis korpskommandør tøvede med at angribe. 
Reedtz sendtes til Hannover med engelsk kurerpas og Wynns 
velsignelse for at sige, at hvis de hannoveranske tropper ikke 
overskred Eideren, vilde der ikke blive foretaget noget mod 
skibe under hannoveransk Ilag. Reedtz’ mission førte ikke til 
noget resultat. De militære begivenheder gik i disse sidste dage 
i april Danmark haardt imod. Slesvig blev næsten evakueret 
af de danske tropper, medens danskerne til gengæld opbragte 
50—60 preussiske skibe. Palmerston havde i god tid instrueret 
Wynn om, at enhver mulig favør skulde vises engelsk ejendom 
paa tyske skibe, hvilket Knuth lovede. Da maj kom, var stil
lingen saa faretruende, at Knuth bad Wynn og Sternberg som 
repræsentanter for de magter, der havde tilbudt at mægle, at 
forelægge Wrangel et forslag om vaabenstilstand. De to diploma
ter gik ind herpaa og sendte en legationssekretær af sted med 
forslaget. Det gik ud paa 3 ugers vaabenstilstand, status quo, 
hvad angik armeerne i Slesvig, tilbagetrækning af eventuelle 
tropper i Jylland og et dansk løfte om at frigive skibe, der 
maatte blive taget under vaabenstilstanden. Samtidig hermed 
forkyndte man blokade af de baltiske havne, Elben, Stralsund, 
Rostock og Wismar fra 9. maj1. Dens iscenesættelse synes iøvrigt 
at have givet aarsag til visse divergenser, en korrespondent i 
København meddelte saaledes, at merkantile kredse her var 
meget ivrige for at faa undtaget de stater, og da særlig Hanse- 
stæderne, der ikke havde paabegyndt fjendtligheder, men »det 
danske folk« vilde ikke høre om nogen adskillelse2. Blokaden 
kritiseredes ikke stærkt i England, skønt den i høj grad generede 
handelen paa kontinentet, og tyskerne fik at vide, at skylden 
var deres3.

Vaabenstilstand med Wrangel blev der intet ud af. Det

1 R.O.F.O. 22 no. 162. «/4, “/4, »/4, 2«/4, 2®/4 og i/b 1848.
2 Morning Advcrtiser. ®/5 1848.
3 Public Ledger ll/6 og Times l/6, ®/a og 10/6 1848. Samtidig drøftede 

man i Kobenhavn, for at blive fri for »Hamborgs lænker«, at etablere 
direkte forbindelse med England fra Hjerting.
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lykkedes legationssekretær Evers at faa et møde med Wrangel 
i Gudsø mellem Fredericia og Kolding, men denne vilde fort
sætte kampen, saalænge han havde en fodsbred jord at træde 
paa, med mindre de beslaglagte skibe blev frigivet. At lytte til 
saadanne forslag, som nu fremsattes, vilde efter Wrangels 
mening være landsforræderi. Han maatte først have instruktion 
fra Frankfurt, som han nu alene havde at gøre med. Evers 
fik et brev dateret 2/6 med til Wynn og Sternberg, hvori Wrangel 
trods manglende instruktioner erklærede sig villig til at slutte 
vaabenstilstand paa betingelse af, at Als og andre øer, der hørte 
til »Slesvig-Holstein« rømmedes, at alle tyske skibe frigaves, 
og handelen aabnedes paa alle tyske havne. Wrangel henviste 
de to gesandter til at forhandle yderligere med Frankfurt, og 
dermed gik sagen i staa,1. Imidlertid arbejdede Palmerston med 
fuld damp i London for at trumfe sin mægling igennem. Dan
mark behandlede han fra oven og nedad. Da Reventlow 1. maj 
meddelte Palmerston, at man sikkert kunde vente hjælp fra 
Sverige, svarede han irriteret, at en saadan vilde han ikke 
anbefale, saa længe England var mægler, og en opfordring fra 
den danske regering om flaadehjælp afslog han blankt. Fre
derik VII forklarede Wynn, at man blot ønskede nogle faa 
krigsskibe og dampere for at demonstrere, at den engelske 
regering vilde »join in enforcing a mediation«, og noget saadant 
ønskede den ærlige mægler naturligvis ikke at indlade sig paa. 
Dertil kom, at Palmerston krævede, at England alene skulde 
mægle, medens man fra dansk side vilde have engelsk-russisk 
mægling. Da Reventlow, der var bemyndiget til i yderste fald 
at gaa ind paa det engelske forslag, holdt paa fælles stormagts
mægling, fejede Palmerston hans indvendinger væk med en 
bemærkning om, at han var overbevist om, at den danske 
regering vilde acceptere2. Den engelske udenrigsminister maa 
have været sikker paa at have situationen i sin haand. 4. maj 
meddelte han paa en forespørgsel af Urquart i underhuset, at

1 R.O.F.O. 22. no. 162. 4/6.
2 RA. Udenrigsm. Depeche 2/6, 3/8 og */5 1848. R.O.F.O. 22. no. 162 

®/5 1848.
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begge parter havde modtaget mæglingen, og at der forhandledes1. 
Denne erklæring var vitterlig urigtig, idet man fra dansk side 
kun havde tiltraadt en engelsk-russisk mægling. Disraeli havde 
faaet nys om sagen og bad Reventlow om midler og samtykke 
til et angreb paa Palmerston, hvilket denne dog afslog, »skønt 
Palmerston ikke fortjener at skaanes«2. Palmerstons sikkerhed 
skulde dog snart svinde. 4. maj kom den svenske deklaration. 
Den efterfulgtes af en militærkonvention, og 15. maj kendte man 
i Berlin den russiske note af 8. maj, som under henvisning til 
traktaterne af 1767 og 1773 krævede Jylland rømmet, hvilket 
skete den 22. samme maaned. Med udsigt til effektiv svensk og 
russisk hjælp ændredes Danmarks stilling. 12. maj meddelte 
Knuth Wynn, at den danske regering ikke ventede sig noget 
af den engelske mægling, som ikke vilde have nogen vægt over 
for den preussiske regering og forbundsdagen, der spillede sam
men. Den svenske deklaration og den hjælp, man kunde vente 
fra russisk side, havde helt ændret de danske ideer om en for
handling, man vilde nu afvente begivenheder, der stillede dan
skerne paa en mere lige fod med deres fjender3. 11. maj var 
man i Foreign Office saa godt informeret, at Palmerston ikke 
længere følte sig sikker paa, at den danske regering overhovedet 
vilde modtage engelsk mægling. Reventlow, der ogsaa synes 
kendelig oplivet ved de bedre efterretninger, og som havde 
Brunnow i ryggen, følte det stadig som sin pligt at kræve Rus
land med i mæglingen. Tonen mod Palmerston er bitter. Man 
skal, siger han, ikke vente, at denne vil gøre noget for Eng
lands værdigheds skyld4.

Mindst lige saa store vanskeligheder havde Palmerston med 
sine forhandlinger med den preussiske regering, Bunsen og for
bundsdagen, hvilket dog ikke gjorde hans iver efter at naa et 
resultat mindre. 8. maj var Preussen blevet bemyndiget af for
bundsdagen til at forhandle om fred paa basis af, at Slesvig-

1 Morning Advcrtiser 5/6 1848.
2 RA. Udenrigsm. Engl. II. 1848—49 Depeche 23/6 1848.
3 R.O.F.O. 22. no. 162. 1316 1848.
4 RA. Udenrigsm. Engl. II. 1848—49 Depeche u-12/5 og 15;5 1848.
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Holstein kom til at staa i personalunion med Danmark og 
med begge hertugdømmerne som del af det tyske forbund og 
at der gaves de danske distrikter af Slesvig lejlighed til, om de 
ønskede det, at udskille sig fra den tyske del. 15. maj akcepterede 
Danmark Englands enemægling under forudsætning af: 1) Sles
vig og Holstein rømmes for tropper. 2) Fjendtlighederne op
hører og skibe frigives efter underskrivelse af vaabenstilstand. 
3) Almindelige handelsforhold indtræder. 4) Holsteins admini
stration varetages af forbundsdagen. 5) Indtil orden og ro er 
genoprettet stationeres tropper under kongen af Danmark i 
Slesvig og lige saa mange i Holstein under forbundsdagen. 
6) Skibe taget før vaabenstilstanden frigives, »quand la base 
d’un arrangement defmitif aura eté arreté« (altsaa ikke ved 
simpel vaabenstilstand). 7) Den danske regering reserverer sig 
fuld frihed til at kræve, at Rusland faar adgang til forhand
lingerne, som skal finde sted efter vaabenstilstandens under
tegnelse. Reventlow fik samtidig fuldmagt til at gaa med til 
Slesvigs deling, et Spørgsmaal, Palmerston tidligere havde bragt 
paa bane. Linien — der ikke maatte foreslaas fra dansk side — 
kunde tænkes draget ved Gelting-Nybøl til Husum. Det var 
et uhyre offer, og man kunde under alle omstændigheder ikke 
gaa med til, at befolkningen fik ret til at votere. Sproggrænsen 
var ikke afgørende, men derimod hensynet til handelen fra 
Flensborg til Husum1. 13. maj forelagde Palmerston Bunsen et 
vaabenstilstandsforslag, hvorefter fjendtlighederne skulde op
høre, krigsfangerne gives fri og beslaglagte skibe frigives, de 
danske tropper rømme Slesvig og de tyske Jylland. Disse 
punkter blev tilstillet Bunsen sammen med nogle vaabenstil- 
standsbetingelser, som Palmerston og Reventlow drøftede paa 
et møde 18. maj2. De saa saaledes ud: 1) Fjendtlighedernes ophør

1 R.O.F.O. 22. no. 162. 1516 1848 og RA. Gesandtskabsarkiv London 
1848. Ordre af 15/5.

2 Det er ikke rigtigt, naar Knuth siger, at betingelserne billigedes af 
Palmerston, de var droftet som et eventuelt grundlag. Se Knuth i Hist. 
Tidsskr. 4. R. V., 486, og Hjalmar Haraids: Sveriges Utrikespolitik 1848. 
(Uppsala 1912), 129 f.
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til lands og til vands. 2) Hertugdømmerne rømmes for tropper. 
3) Alle slesvigske og holsteinske tropper, som ikke gør tjeneste 
i forbundstropperne, hjemsendes. 4) Der oprettes et provisorisk 
styre i hvert af de to hertugdømmer, i Slesvig udnævnt af kongen, 
i Holstein af forbundsdagen. 5) Under vaabenstilstanden op
rettes en politistyrke i hvert af hertugdømmerne, udnævnt af 
kongen i Slesvig og af forbundsdagen i Holstein. 6) Alle fanger 
og skibe frigives, og alle kontributioner, som er opkrævet, skal 
leveres tilbage eller godtgøres. Paa mødet gik Reventlow iøvrigt 
haardt mod Palmerston, der efter hans mening, hvis England 
ikke opfyldte sin garantiforpligtelse paa grund af mangel paa 
tropper, saa dog burde have erklæret overfor Preussen og Tysk
land, at England ikke vilde taale indblanding i Slesvigs egne 
anliggender, en kritik, Palmerston besvarede med, at der ikke 
forelaa casus belli. Reventlow ventede sig ikke saa lidt af frem
tiden, nu da man havde faaet støtte fra Rusland og »en af 
Europas dygtigste diplomater« (Meyendorf)1. Bunsen udarbejdede 
en række modbemærkninger, navnlig til de første 4 punkter i 
forslaget, og erklærede sig villig til paa forbundsdagens og den 
preussiske regerings vegne at gaa ind paa en vaabenstilstand, 
hvis der samtidig negocieredes om en fredsbasis, idet han stadig 
stod fast paa Slesvigs tilknytning til Holstein, eventuelt mod 
inkorporering i Danmark af den nordlige del af Slesvig. Bunsens 
svarnote oversendte Palmerston med enkelte af ham som mægler 
indsatte modifikationer til København. Han og Bunsen har 
sikkert været enige om, at Reventlow og Brunnow har staaet 
stejlere, end man kunde vente, at deres respektive regeringer 
vilde gøre. Wynn instrueredes samtidig om at kræve af den 
danske regering, at den opfyldte Palmerstons tidligere fremsatte 
anmodning om, at Reventlow blev autoriseret til at forhandle 
ikke blot om en vaabenstilstand, men om en endelig afgørelse. 
Som grundlag for en ordning anførte Palmerston, at den engelske 
regering stærkt vilde anbefale begge parter ikke blot at ind
stille fjendtlighederne, men at et stort neutralt bælte skulde 
lægges mellem de danske og tyske stridskræfter. Tyskerne be-

1 RA. Udenrigsm. Engl. II. 1848—49 Depeche 1915.
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nægtede, at Slesvig kunde administreres under en vaabenstil- 
stand uden tropper, og der synes at være nogen »force in that 
object«. Wynn skulde derfor sige til den danske regering, at det 
bedste vilde være, at den provisoriske regering administrerede 
begge hertugdømmerne, og overtale regeringen til at samtykke 
i saadanne betingelser, som Bunsen »may reasonably be ex- 
pected to accept«. Der var efter Palmerstons opfattelse 4 løs
ninger. 1) Slesvig kunde inkorporeres i Danmark. Men dette 
kunde kun ske, hvis danskerne sejrede fuldstændig og per
manent, hvilket ikke syntes sandsynligt. 2) Slesvig kunde som 
Holstein blive medlem af det tyske forbund. Men den danske 
konge og de danske undersaatter i Slesvig vilde sandsynligvis 
ikke give deres samtykke hertil. 3) Slesvig kunde forblive i 
samme tilstand som før det aabne brev af 1846, men det vilde 
ikke tilfredsstille nogen og sandsynligvis føre til en ny konflikt. 
4) En deling kunde maaske tilfredsstille alle; en saadan burde 
ske efter indbyggernes nationalitet, den sydlige del skulde ind- 
gaa i det tyske forbund, den nordlige inkorporeres i kongedøm
met, og forhandling herom finde sted i London eller ved kom
missærer paa stedet. Som et argument for deling skulde Wynn 
anføre, at »if at any future the manline in the Danish royal 
family should fail, and the crown should go in the female line, 
it seems probable, that Slesvig and Holstein would both be 
separated from Denmark and would go to the male line« — 
medens Nordslesvig ved den palmerstonske ordning blev ved 
Danmark1.

Det var ikke med større forventning, at Wynn overbragte 
Palmerstons forslag til den danske regering, som efter hele sin 
indstilling i høj grad maatte reagere mod at overlade store dele 
af Slesvig til Holstein og det tyske forbund. 17. maj havde gesand
ten meddelt Foreign Office, at Knuth i modsætning til tiden 
før de svenske og russiske deklarationer nu viste sig utilbøjelig til 
at afstaa den tyske del af Slesvig. Da Palmerstons forslag kom,

1 R.O.F.O. 22. no. 160. 25/5. RA. Udenrigsm. London II. 1848—49 De
peche 2615 1848, og Hjalmar Haraids anf. værk., 128 IT.



246 ALBERT OLSEN

gik Knuth dog »med stor tøven« ind paa at fremsætte et tilbud 
om at afstaa Sydslesvig, og Wynn fik ham til paa et kort at 
angive en linie fra Flensborg langs Treene til Husum, saaledes 
at begge disse byer tilfaldt Danmark. Kongen betragtede dette 
som et stort offer og krævede Palmerstons garanti for, at tilbudet 
saa vilde føre til en endelig ordning. Knuth samtykkede til sidst 
i, at det sydlige Slesvig under en vaabenstilstand administreredes 
af forbundsdagen, dog med udelukkelse af hertugen af Augusten- 
burg. Da Wynn 27. maj havde faaet brev fra Westmoreland og 
kunde meddele, at Jylland øjeblikkelig vilde blive evakueret og 
erstatning betalt for kontributioner, blev situationen endnu 
vanskeligere. Kongens og folkets stærke antityske følelser, siger 
Wynn, blussede voldsomt op, og ministrene var bange for at 
gaa imod stemningen og afslog det »enorme ansvar« ved at gaa 
med til Slesvigs deling. Wynn støttedes stærkt af Sternberg, 
idet den russiske udenrigsminister Nesselrode ansaa delingen 
for den bedste løsning. Men Knuth slog fra, understøttet af den 
svenske minister Lagerheim, der, som Wynn siger, var disponeret 
for den farlige politik ved at sætte alt paa spil. Man vilde fra 
dansk side se tiden an. Storfyrst Constantin og Prins Oscar 
ventedes til København, og da den preussiske general ikke havde 
bekendtgjort sin tilbagetrækning, vilde svenske tropper blive 
oversendt til Fyen. Dagen efter meddelte Knuth Wynn, at 
vanskelighederne voksede i den grad, at han ikke længer kunde 
stille noget forslag, der var saa ugunstigt over for kongens 
rettigheder. Reedtz vilde nu rejse til London, og Wynn udtalte 
over for Palmerston, at han sikkert ikke vilde have fuldmagt 
til at føre endelige forhandlinger, og at det eneste, der kunde 
tilfredsstille danskerne, var Slesvigs uafhængighed med en selv
stændig forfatning.

Danskerne tænkte nu ogsaa paa at gaa over til militære 
operationer, men sendte dog samtidig Reedtz til den engelske 
gesandt for i streng fortrolighed at meddele ham, at man vilde 
afskibe en ekspedition fra Fyen og Als til Slesvig; der var tid 
til at give kontraordre, hvis Wynn fandt dette ønskeligt. Wynn 
advarede paa det kraftigste, det var altid daarlig politik at
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standse en fjende, der drog sig tilbage, og vilde ikke give nogen 
fordel. Kontraordren kom som bekendt for sent, og kampen 
stod ved Sundeved 28. maj. Denne kom til at betyde en opmunt
ring for det danske folk, men voldte regeringen megen gene, 
idet den baade fik England og Rusland til at vende sig skarpt 
imod det danske overmod. Wynn udtalte en meget stærk mis
billigelse og troede ikke et øjeblik paa, at kontraordren var kom
met for sent. Efter hans opfattelse sattes det hele i scene, fordi 
tropperne begyndte at blive uregerlige. Han mente, henvendelsen 
til ham var sket i det liaab, at han skulde bestyrke regeringen 
i dens foretagende. Orla Lehmann viste da ogsaa aabenbart over 
for Wynn sin fortrydelse over, at man tænkte paa at følge dennes 
raad1. Intet argument, jeg kan fremføre, skrev Wynn, 6. juni 
til Palmerston, kan forlede dem til at gaa med til et arrangement 
om Slesvig. Knuth sagde, at alt, hvad de kunde gøre, var »to 
keep the discussion open.« Wynn mente dog, at Knuth personlig 
vilde være villig til at afstaa en lille del af Slesvig og tage Slien 
til grænse i stedet for Treene, idet udenrigsministeren mente, 
at dette vilde være at foretrække i stedet for en separat forfat
ning — som nogle af hans kolleger holdt paa — der delte monar
kiet op i et tungt maskineri med 3 uafhængige stater2.

Palmerston kunde naturligvis ikke følge med i dette bratte 
omslag i København, og hans ordrer til Wynn var derfor uden 
aktualitet, naar de ankom. 2. juni, da stemningen var høj, 
paalagde han saaledes Wynn at faa Knuth til at acceptere en 
nordligere linie og give Reventloxv en mere udstrakt bemyndigelse, 
hvis hans mægling skulde føre til et resultat. Gesandten burde 
endvidere gøre Knuth begribelig, at Sveriges og Ruslands kraf
tige hjælp gjaldt afværgelser af en erobring af Danmark, men 
en saadan vilde ingenlunde kunne erholdes, hvis Danmark mod
satte sig en rimelig deling af Slesvig3. Han mødte ikke megen 
forstaaelse for sin mægling hos Reventlow, der fra København 
havde modtaget de mest opstemte depecher fra Knuth af 27/5,

1 R.O.F.O. 22. no. 162 og 163. 17/5, 24/5, 27/5, 28/5 og 12/fl 1848.
2 R.O.F.O. 22. no. 163. 4/« 1848.
3 R.O.F.O. 22. no. 160. 2/fl 1848.
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31/6 og 6/6. I den sidste konstaterer Knuth med glæde Frankrigs 
interesse. Det ventede kun paa anerkendelse fra dansk side for 
at intervenere til fordel for Danmark1. Gesandten var efter 
aftale med Brunnow indstillet paa at trænere sagen, til han havde 
faaet instrukser hjemme fra, og de enedes om, naar Reedtz 
kom, at holde et møde med denne, før Reedtz skulde se Palmer
ston. Da de mødtes med Palmerston, udtrykte denne sin utilfreds
hed med, at Reedtz ikke var bemyndiget til at slutte et endeligt 
arrangement, og udtalte, at det var kompromitterende for Eng
lands værdighed, at man havde forhandlet en maaned uden 
resultat, og hvis Danmark stadig viste sig urimelig, vilde England 
holde hænderne borte fra mægling. Palmerston ønskede at op
sætte en protokol om delingen, som Bunsen og Reedtz og Revent
low skulde underskrive. Straks efter samtalen oversendte Palmer
ston et vaabenstilstandsforslag, hvis betingelser Reventlow fandt 
ufordelagtige og perfide. De to danske diplomater gik straks til 
Brunnow, der var lige saa forbavset som de og sagde, at Reventlow 
ikke kunde undertegne en protokol om vaabenstilstand. Karakte
ristisk for det kordiale samarbejde er det, at svaret til Palmerston 
blev dikteret af Brunnow og skrevet af Reventlow med Russerens 
pen! Under en følgende samtale med Palmerston drøftedes 
vaabenstilstandsbetingelser, som Reventlow protesterede imod, 
navnlig hvad angik styrelsen i hertugdømmerne2.

Umiddelbart før Reventlows sidst refererede samtale med 
Palmerston var den danske diplomatiske selvstændigheds- og 
storhedstid over for englænderne forbi. Faldet fremtræder med 
næsten dramatisk effekt i Knuths depeche af n/6. Udenrigs
ministeren fabulerede først i denne om vaabenstilstandsbetingel- 
serne, der var afhængige af Ruslands og Sveriges støtte. Man 
havde sendt Oxholm til St. Petersburg og ikke opgivet Slesvigs 
uafhængighed, opmuntret dertil at de russiske gesandter i 
København og London. Saa slaar tonen i depechen om fra 
forhaabning til dyb fortvivlelse. Jeg har, skriver Knuth, lige 
faaet ugunstige meddelelser fra den danske chargé d’affaires

1 RA. Gesandtskabsarkiv London 1848. Ordre 27/5, 31/5, ®/6 1848.
2 RA. Udenrigsm. Engl. II. 1848—49 Depeche 30/5, 4/e, ®/e, 13/s.
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Piessen i St. Petersburg. Rusland vilde for tiden slutte sig til 
det engelske kabinets politik og rette sig efter dets anskuelse. 
Alt afhang nu af Palmerstons svar til Reedtz. Aarsagen til den 
daarlige situation maatte søges i den engelske udenrigsministers 
passivitet, og i at stormagternes støtte kom det preussiske 
kabinet til gode. Svenskerne var nu ogsaa blevet tilbageholdne, 
og deres hjælps effektivitet gjort afhængig af Ruslands optræden 
og politik. Man var nu henvist til England alene. Reventlow 
maatte gennem Palmerston se at faa forslag fra Bunsen af 
acceptabel natur, selv med en deling af Slesvig som basis. 
Knuth stillede derefter linien op for en forhandling om en 
vaabenstilstand. I de næste par ordrer fastslog han, at affæren 
i Sundeved havde været mindre heldig, og beklagede, at man 
i St. Petersburg og London tvivlede om ærligheden af de danske 
ønsker om fred1.

Det danske tilbageslag begyndte under de skandinaviske 
forhandlinger i Malmø 7.—10. juni, hvor Frederik VII ledsaget 
af Knuth mødtes med kong Oscar. Wynn rejste paa eget initiativ 
til Malmø for at faa en personlig samtale med den svenske 
konge og udenrigsministeren Stjerneid. Han opnaaede en audiens 
og kong Oscar fortalte ham, at han havde haft en lang drøftelse 
med Frederik VII, der hellere vilde abdicere end at gaa med 
til Slesvigs deling. Den eneste løsning, den danske konge ikke 
stillede sig uvillig over for, var Slesvig som en uafhængig stat 
med egen konstitution. Kong Oscar beklagede, at Danmark 
havde genoptaget fjendtlighederne, han ønskede disse afsluttede 
og havde bragt Stjerneid, Manderstrom, Knuth og Oxholm 
sammen for at have et vaabenstilstandsforslag, som han »med 
stort besvær« havde faaet Knuth til at gaa ind paa2. Dette, 
der oversendtes til Reventlow med depeche af n/6 og er nævnt 
ovenfor, indeholdt følgende bestemmelser: 1) Ophør af fjendtlig
hederne til lands og til vands. 2) Frigivelse af alle fanger. 
3) Løsladelse af opbragte skibe, naar tilsagn om kontributioner 
var givet. 4) Slesvig rømmes for tropper. Insurgenter og friskarer

1 RA. Gesandtskabsarkiv London 1848. Ordre 11/e, 14/<( !1/e.
8 R.O.F.O. 22. no. 163. ls/4 1848.
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afvæbnes. 5) Administrationen i Holstein udnævnes af det tyske 
forbund i kongen af Danmarks navn, i Slesvig af kongen. De, 
der havde taget del i de sidste begivenheder, skulde udelukkes 
fra administrationen. 6) Holstein og Lauenborg rømmes af tyske 
tropper. 7) Umiddelbart efter vaabenstilstanden indledes freds
underhandling. Er freden ikke klar efter en maaneds forløb, 
har forbundstropperne ret til at indtage deres gamle stillinger 
i Holstein, hvorimod Slesvig nogen tid endnu forbliver ubesat. 
8) De mæglende og venskabelige magter skulde garantere opfyl
delsen af samtlige betingelser. Med dette forslag, der var noget 
andet end det nære vaabenfællesskab, man fra dansk side havde 
drømt om1, rejste Knuth til København. Her traf en ny jobspost 
ham. Nesselrode ønskede fred, og Ungern-Sternberg anførte 
endda, at freden mellem Danmark og Preussen kunde blive 
sluttet i London uden dansk medvirkning2. Da Wynn kom til
bage til København, fandt han det »ultra danske« parti meget 
skuffet og Knuth reserveret og »out of humour«. Han sagde, at 
Wynn ikke maatte tage Frederik VII’s erklæring helt bogstave
lig, og at ministeriet »had not entirely put aside the possibility 
of admission«.

I London blev Reventlow tydelig gjort opmærksom paa den 
ændrede situation, da hans herre og mester Brunnow meddelte 
ham, at det var muligt, man i Danmark havde faaet en noget 
sangvinsk opfattelse af Ruslands dispositioner, hvad angik en 
effektiv deltagelse i fjendtlighederne. Ruslands politik var den 
samme som tidligere, at understøtte Danmark kraftigt uden at 
foreskrive de betingelser eller de ofre, det vilde antage eller 
bringe for en endelig og fredelig afgørelse. Da Palmerston, som 
havde arbejdet utrætteligt med den stædige Bunsen i London 
og med betydelig bedre gehør gennem Westmoreland i Berlin, 
meddelte Reventlow, at han vilde udarbejde et forslag med en 
alternativ løsning — deling eller status quo ante — som Bunsen 
og Reventlow skulde tage ad referendum, tilraadede Brunnow 
gesandten ikke at forkaste Palmerstons propositioner. 23. juni

1 II. I-Iaralds anf. skr., 158 fl.
2 Hist. Tidsskr. 4. R. V., 492 IT.
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fik han mæglingsforslaget fra Foreign Office. Det indeholdt 
følgende bestemmelser: 1) Fjendtlighederne indstilles til lands 
og til vands. 2) Alle fanger, inklusive civile, frigives. 3) Blokaden 
og udskrivningen gaar lige op, eller udlignes senere. 4) Slesvig, 
inklusive Als, evakueres, slesvigske friskarer afvæbnes og de 
regulære tropper som har hjemme i den danske eller tyske 
armé, trækker sig ud af Slesvig med de tropper, hvori de har 
tjent, eller hjemsendes. 5) En foreløbig kommission paa 7 med
lemmer nedsættes for begge hertugdømmerne uden lovgivende 
myndighed i kongehertugens navn, 3 medlemmer vælges af 
kongen, 3 af forbundet og 1 præsident paa en maade, der nær
mere bliver at bestemme. Ingen, der har taget del i de politiske 
begivenheder i hertugdømmerne, kan blive medlemmer af kom
missionen. 6) a) Slesvig deles i et nordligt og sydligt hertug
dømme. Nordslesvig vil blive knyttet til den danske krone og 
dens arvefølge, medens Sydslesvig og Holstein knyttes til det 
tyske forbund og følger holsteinsk arvelov, b) Slesvig forbliver 
udelt i administrativ forbindelse med Holstein og med fælles 
provinsialstænder og kongen som medlem af forbundet i egenskab 
af hertug af Holstein. Maaske var forslaget ikke helt tilfreds
stillende, sagde Palmerston, men udfaldet af krigen var skjult i 
fremtidens dunkle mørke1.

Da Palmerstons forslag kom til København med en meget 
stærk forsinkelse paa grund af afbrydelse af dampskibsforbin
delsen fra Lübeck2, var imidlertid de første lysstraaler brudt 
gennem mørket. Lysningen kom fra Preussen, hvor den diploma
tiske virksomhed var intens, og den engelske og svenske gesandt 
stadig søgte at faa en ordning i stand. Den preussiske konge 
havde nu faaet bedre tag paa udviklingen og benyttede lejlig
heden til at ryste ministrene af sig og vende sig mod de mere 
radikale strømninger i Frankfurt. Dette skete netop i de dage, 
da det saa mørkest ud for den danske regering. Arnim afløstes 
af friherre von Schleinitz, der i overensstemmelse med kongen 
ønskede en snarlig bilæggelse. Han foreslog 21. juni den svenske

1 RA. Gesandtskabsarkiv London 184 8 . 20/6, 23/t.
2 R.O.F.O. 22. no. 163. x/7 1848.
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gesandt d’Ohsson forhandlinger om en vaabenstilstand i Malmø 
og haabede, det kunde ske uden at saare Palmerston. Samme 
ængstelse nærede Knuth, men Wynn beroligede ham med, at 
Palmerston vilde billige ethvert skridt, der kunde føre til fjendt
lighedernes ophør. 24. juni rejste grev Pourtalés til Malmø, og 
underhandlingerne var i fuld gang, da Palmerstons mæglings
forslag ankom. Knuth nægtede pure at gaa ind paa fredsgrund
laget, hvis betingelser var »totally inadmissable«, da den store 
sag, man havde kæmpet for, Slesvigs uafhængighed, helt var 
forladt. Allerede 2. juli kom en konvention i stand i Malmø, og 
Pourtalés, som medbragte et forslag, der i realiteten var Palmer
stons med undtagelse af, at basis for freden udgik, lovede at 
anbefale det til approbation i Berlin, hvilket ogsaa skete 7. juli 
med et par uvæsentlige ændringer. Denne konventions bestem
melser ser i hovedtrækkene saaledes ud: 1) Fjendtlighederne 
ophører i et tidsrum af 3 maaneder med en maaneds opsigelse. 
Hvis en saadan ikke finder sted, løber overenskomsten videre. 
2) Naar stilstanden udløber, kan begge parter indtage den stilling, 
de havde 27. juni. 3) Blokaden ophører. 4) Fanger frigives. 
5) Skibe med ladning frigives inden 10 dage efter vaaben- 
stilstandens undertegnelse. 6) Danmark faar erstatning for 
rekvisitionerne i Jylland og erstatter værdien af de skibe og 
ladninger, som er solgt. 7) Slesvig og Holstein evakueres af 
tyske og danske tropper. 400 Mand danske tropper afgives til 
tjeneste ved hospitalsvæsenet paa Als, 400 mand tyske ligesaa 
i Altona. 8) Hertugdømmerne administreres af en 5-mands 
kommission, 2 valgt af Frederik VII og 2 af Preussen paa for
bundets vegne, de fire vælger en femte til præsident; kan de ikke 
blive enige, kan en femte vælges af Storbritannien. Ingen af de 
politiske begivenheder berørte personer kan sidde i regeringen. 
9) Kongerne af Danmark og Preussen vælger hver en kommission 
til at være i hertugdømmerne under vaabenstilstanden for at 
overvaage dens fuldførelse. 10) Lauenborg skal stilles som før 
invasionen. 11) De to parter vil kræve Storbritanniens garanti 
for nøjagtig udførsel af vaabenstilstandskonventionen. 12) Vaa
benstilstanden præjudicerer ikke de to parters krav. End vi-
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dere lovede kong Oscar over for kongen af Preussen at paapege 
den uheldige virkning af prinserne af Augustenburgs og Gliicks- 
burgs nærværelse i hertugdømmerne. Knuth havde i stedet for 
ønsket et direkte forbud1.

Ogsaa kong Oscar udtrykte haabet om, at den stormægtige 
engelske udenrigsminister ikke vilde føle sig saaret over for
handlingerne eller betragte det som en utidig indblanding i 
mæglingen2. Men Wynns synspunkt viste sig at holde stik. 
Palmerston udtrykte over for ham, at den engelske regering 
vilde være henrykt ved at høre om afslutningen af en vaaben- 
stilstand, »by whomsoever that armistice may have been negoci- 
ated« og bad efter at have set konventionen Wynn takke den 
danske regering for dens »consiliatory spirit«3. Manderstrom 
skrev til Reehaussen i London, at Palmerston mere end nogen 
anden havde æren af, at sagen kunde gennemføres, og Knuth 
udtrykte over for Wynn sin taknemmelighed over Palmerstons 
dygtige modstand mod Bunsens krav. Reventlow, der havde 
været meget forbitret paa Palmerston, giver ham en uforbeholden 
kompliment ved at sige, at han troede, at det for den engelske 
udenrigsminister mere kom an paa sagen end paa maaden4. 
Nogen taknemmelighed sporedes ikke i den danske presse over 
for Palmerston, hvis popularitet i Danmark var stærkt dalende, 
efter at han i parlamentet i realiteten havde smøget garanti
forpligtelserne af sig og iført sig en mæglers klædebon. »Fædre
landet« opkastede spørgsmaalet, om det havde været hans hensigt 
at stikke saavel Europa som underhuset blaar i øjenene, og stem
plede hans politik som nølende og hans svar som tvetydige og 
udflugtssøgende5. »Københavnsposten« havde i april hævet Eng
land til skyerne og advaret mod hjælp fra Rusland, der kun vilde 
gøre Danmark til et russisk udenværk og okkuperet af russiske

1 R.O.F.O. 22. no. 163. 2«/e, x/7, 3/7 1848 og H. Haraids anf. skr., 180 ff.
2 R.O.F.O. 22. no. 163. ®/7 1848.
8 R.O.F.O. 22. no. 160. «/7, u/7 1848.
4 R.O.F.O. 22. no. 163. ®/7 og RA. Udcnrigsm. London 1848 depeche 

14/7.
Fædrelandet 10/5 1848.
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tropper og krigsskibe; udfaldet af en saadan kamp kunde kun 
blive enten Danmarks ødelæggelse og hertugdømmmernes tab 
eller kontrarevolutionens sejr i Europa. Efterhaanden blev 
tonerne blidere over for Rusland, der »umuligt kan tilstede alt«, 
og skarpere over for England, hvis mægling betød hjælp til at 
fravriste Danmark et betydeligt gebet, og man skrev om Bunsen 
og hans »eftersnakker« Lord Palmerston. Bladet ender med at 
karakterisere Palmerston som en anmassende junker, Bunsens 
ven og Frederik Vilhelms ven, men intet mindre end Danmarks, 
i hvem den kortsynede cosmopolite har villet finde en befordrer 
af Danmarks interesser1. Haard var ogsaa »Flyveposten«, hvis 
forventninger til England tidligere havde været mere end over
optimistiske. I juni skrev bladet, at man desværre nødedes til 
snarere at betragte den engelske mægling med mistænksomt 
blik end som et ønskeligt gode for den danske sag, den palmerston- 
ske optræden viste sig saa langt fra som en upartisk mægling, 
at den meget mere staar temmelig fjendtlig imod os o. s. v.2.

Sandheden er den meget enkle, at Palmerston politisk først 
og fremmest var bestemt af snævre engelske interesser. Palmer
ston, siger The Cambridge History of Foreign Policy, var ingen 
upartisk mægler, han stod stærkt paa dansk side, idet han 
afgjort var imod — for det første at svække Danmark og for det 
andet at faa den tyske toldforening udstrakt til de store nordlige 
havne. Udenrigsministeren ønskede, at Danmark skulde beholde 
sin stilling som en effektiv vogter af indsejlingen til Østersøen 
og vilde holde baade tyskerne og russerne borte fra Kiel3. Hans 
venskab udstrakte sig imidlertid ikke til at dele det »ultradanske« 
synspunkt — hverken han eller Wynn satte pris paa de national
liberale, som de nærmest ansaa for at være demagoger. Palmer
ston stod i sine synspunkter Slesvig-Holsteinerne ret nær, hvilket 
hans planer viser. Han ønskede at sikre hertugdømmerne mod 
en tysk anneksion, men fandt den eiderdanske politik urimelig 
og ikke fair over for den tyske del af befolkningen i Slesvig.

1 Kobenhavnsposten 28/4, 5/a, 14/a, 6/io 1848.
2 Flyveposten 2%, 29/6, 19/6, »/7 1848.
3 The Cambr. Hist, of For. Policy, 323 fT.
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Naar blot hertugdømmerne blev ved den danske krone, og ro 
kunde genoprettes, var han iøvrigt ganske ligeglad med hensyn 
til, hvilke indrømmelser der skulde gives fra den ene eller anden 
side. Hans delingsplan er et forsøg paa at yde begge parter 
retfærdighed1, og han og det engelske diplomati gjorde et meget 
stort arbejde i St. Petersburg og Berlin for at opnaa et resultat. 
Midt i hele dette storpolitiske spil glemte Palmerston dog ikke 
at tage sig af den »lille« politik. Det var mange henvendelser, 
Wynn fik om at varetage engelske søfarts- og handelsinteresser 
under krigen, det var adskillige favører, England tvang Danmark 
til at gaa mer eller mindre frivilligt ind paa, og engelske hen
stillinger i forbindelse med det umulige i for den danske flaade 
at gennemføre en effektiv blokade førte til, at søkrigen i nogen 
grad begrænsedes. Stilstanden i Malmø glædede derfor ogsaa 
Palmerston, fordi den vilde bringe engelsk handel en haardt 
tiltrængt opmuntring.

Da efterretningerne om Malmøkonventionen naaede England, 
frembragte de en levende følelse af tilfredshed »throughout every 
mercantile interest« og man ventede sig en bedring, naar den 
den tyske handel igen kunde aabnes2. Beklagelsen havde været 
stærk, navnlig over kondemneringerne i København. Det var 
til at se, sagdes det i engelske handels- og søfartskredse, at med 
mindre freden snart blev genoprettet, vilde hele handelen paa 
kontinentet blive fuldstændig ødelagt3. Virkningerne af vaaben- 
stilstanden viste sig da ogsaa omgaaende. Fremmede udenlandske 
effekter laa fast i city, engelske papirer steg paa tre dage henholds
vis 3/s °/o> V2 °/o °g 1 °/o» væsentligst i forbindelse med de 
slesvigholsteinske affærer4, og Manchester priste vaabenstil-

1 Under en samtale Wynn havde med den svenske konge under et 
taftel i Kobenhavn, priste svenskeren Palmcrstons mæglingsforslag. De 
allierede og venskabelige magters maal maatte være at fore danskerne til 
en »dccidcd option between the two alternatives, to which your lordship 
very justly maintains the king of Denmark is entitled«. R.O.F.O. no. 163. 
®/7 1848.

2 The public ledger 3/7 1848.
3 Ibid., 17/e 1848.
* Ibid., </7, 5/7, fl/7 og 7/t 1848.
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standen i »den ulykkelige slesvig-holsteinske konflikt.« De tyske 
købmænd købte nu baade »goods and yarns«, den eneste opmunt
ring, man havde haft i flere maaneder1. 12. juli henvendte for
manden for Lloyds komité mr. Robinson sig til Foreign Office 
for at faa klar besked om vaabenstilstanden, og fik hermed en 
embedsmand mr. Eddisbury’s nedenstaaende svar, der blev 
offentliggjort i den engelske presse:

,,I am directed by viscount Palmerston to inform you, that 
the draft for an armistice, which was drawn up in Malmo be
tween the plenipotentiaries of Denmark and the German confeder
ation has been accepted by the Prussian government, and orders 
have been sent by them to general Wrangel to sign the same 
and give provisionally full effect thereto. There seems reason 
moreover to hope, that these orders which have been sent by 
the Prussian government, as representing in this matter the Ger
man federation, will not be disavowed by the Frankfurt diet. I 
am sir, your most obedient humble servant

Eddisburry“.

Det er givet, at Palmerston nu vilde sætte fuld kraft ind paa 
at faa vaabenstilstanden gennemført, hvilket skulde holde haardt 
nok. Nationalliberale kredse var utilfredse med bestemmelserne 
om Slesvig og de opbragte skibe. Kongen og det ultradanske parti 
i hans kabinet opførte sig, hvad Slesvig angik »as if they had 
an overpowering army and every pecuniary resource«, skrev Wynn 
til Palmerston — hvis Knuth oprindelig havde hørt til dette 
parti, havde han nu indset nødvendigheden af at gøre indrøm
melser. Fra dansk side truede imidlertid ingen direkte fare, der
imod fra tysk. Knuth imødesaa vanskeligheder med den proviso
riske regering samt stænderforsamlingerne, der netop var samlet. 
Kongen af Preussen, meddelte Westmoreland, ventede besvær
ligheder med Augustenburgerne, og han turde ikke skrive et 
brev til hertugen, da han som i et tidligere tilfælde var bange 
for at se det offentliggjort i bladene dagen efter2. Vanskelig-

1 The public ledger 13/7 1848.
1 R.O.F.O. 22. no. 163. n/7 1848.
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hederne blev evidente, da forhandlingerne begyndte med det 
tyske hovedkvarter, idet Wrangel blankt nægtede at underskrive. 
Det var det slesvig-holsteinske parti, der havde mobiliseret et 
fremstød og sendt to af sine repræsentanter Beseler og Schlei- 
den til Wrangel, hvor de vandt gehør, navnlig ved deres kritik 
af, at Slesvig skulde besættes af slesvigske tropper. Forhandlin
gerne i Berlin mellem den provisoriske regering og en repræsen
tant for Wrangel førte til, at den preussiske ministerchef gav 
Wrangel ret til at stille andre forslag til vaabenstilstand, og 
saadanne fremsættes af Grev Oriolla 16. juli. Fra Wrangels side 
anførtes, at man ikke kunde gaa med til, at to medlemmer af 
den midlertidige kommission skulde udnævnes for Slesvig og to 
for Holstein, da det var uforeneligt med den slesvig-holsteinske 
statsret. Man nægtede at opløse andet end friskarerne og vilde 
beholde 6000 mand i Holstein og 3000 i Slesvig. Wrangel kunde 
ikke heller gaa med til udnævnelsen af 2 kommissærer og krævede 
Lauenburg renset for al dansk indflydelse, henviste til en for
bundsbeslutning af 30/5 og krævede en vaabenstilstand ratificeret 
af den tyske rigsforstander, ærkehertug Johan af Østrig. Da 
efterretningerne fra Kolding naaede til København, vakte de 
naturligvis stort røre, og en omfattende diplomatisk virksomhed 
fandt sted i Malmø og Berlin. Manderstrom sendtes til Berlin 
for at protestere imod, at en traktat underskrevet af tre suveræner 
ikke blev respekteret. I København spurgte Knuth Wynn, om 
han troede, at man af hensyn til den offentlige mening kunde 
gaa videre i indrømmelser, og om det ikke vilde være bedre, 
at regeringen i tilfælde af fjendtligheder tog sæde i Slesvig i 
stedet for i hovedstadens gader; marineminister Zahrtmann »en 
af de mest moderate i kabinettet« fortalte ham, at man ikke 
længere kunde holde tropperne tilbage. Lagerhielm havde faaet 
instrukser om at presse den danske regering til at sende Reedtz 
eller en anden til Wrangel med fuldmagt til at gøre smaa ind
rømmelser. Reedtz vilde ikke rejse alene, og Lagerhielm tilbød 
at ledsage ham. Paa Knuths opfordring tog Wynn ogsaa med. 
Wynn indledte forhandlingerne i Wrangels hovedkvarter med 
at sige, at Palmerston vilde beklage, at generalen ikke viste
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samme »consiliating spirit« som kongen af Preussens raad, og 
Pourtalés, som var meget utilpas ved situationen, sagde, at 
valget af »Reichsverweser« bar skylden for den kontraordre, 
han »pretended« at Wrangel havde faaet, hvilket valg var sket 
mellem kongens billigelse af Malmø-konventionen og oversen
delsen af denne konvention til Wrangel. Lagerhielm og Wynn 
fremsatte et forhandlingsforslag, men man kørte i staa, først 
og fremmest fordi Reedtz ikke vilde slippe kravet om, at de 
slesvig-holsteinske tropper skulde adskilles efter nationalitet1.

Hermed indtraadte en stilstand i forhandlingen mellem de 
to direkte interesserede parter, Danmark—Preussen. Militært 
holdt man sig i ro2, medens man fra svensk, russisk og engelsk 
side skød med skarpt i Berlin og Frankfurt. Palmerston krævede 
gennem lord Cowley Wrangel afsat som forbundsgeneral. Efter 
det første chok saa Knuth paa udviklingen med tilfredshed, 
han haabede nu at kunne opnaa, ikke en mægling, men en 
effektiv militær støtte. 17. juli henvendte man sig til garanti
magterne om hjælp, og 27. juli fik Reventlow ordre om at rette 
en højtidelig appel til Palmerston om garantiens ikrafttræden. 
Han skulde samtidig gøre opmærksom paa, at Frankrig ikke vilde 
være uvillig til at staa ved sin garanti, og at Preussen muligvis 
kunde formaas til at slutte separatfred eller vaabenstilstand. 
Det hjalp naturligvis ikke. Palmerston hævdede, at casus 
foederis ikke forelaa, og alle senere forsøg paa at overbevise 
udenrigsministeren om, hvor frugtesløst det var at indskrænke 
sig til underhandling, led samme kranke skæbne3. Den franske 
minister i London havde af sin regering faaet ordre til at tale 
Danmarks sag; om det har gavnet stort, er en anden sag, idet 
gesandten samtidig gjorde opmærksom paa, at i tilfælde af 
krig maatte man ikke gøre sig nogen illusioner om Frankrigs

1 R.O.F.O. 22. no. 163. 17/7, 21/7 1818 og H. Haraids anf. skr., 192 ff.
2 24. juli udlob den i Bellevue ved Kolding sluttede midlertidige vaaben

stilstand, men Knuth lovede Wynn, at intet angreb vilde blive foretaget 
fra dansk side. En ubetydelig forpostfægtning gav anledning til en alvorlig 
advarsel fra svensk side.

3 RA. Gesandtskabsarkiv London 1848. 17/7, 27/7 2/8 og 5/8.
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militære stilling1. Danmark fik 10. august den franske uden
rigsministers garantitilsagn, men da Frankrig havde udtalt helt 
at ville handle i overensstemmelse med England, var et forsøg 
paa at spille paa musklerne fra dansk side over for Palmerston 
haabløst. Netop i de samme dage tilbød England og Frankrig 
at foretage en fælles mægling i det italienske spørgsmaal.

Palmerston havde god grund til at være forbitret over Preus
sens optræden. De europæiske forhold var nærmest kaotiske, her
til kom uroligheder paa Irland og en fortsat uro og udeblivelse 
af den bedring i den kontinentale handel, man havde ventet 
sig ikke saa lidt af, og hans tone i depecherne til Westmoreland 
er derfor ganske skarpe. Hvor meget handelsinteresser betød for 
Palmerstons politik, gav Disraeli et ganske talende vidnesbyrd 
om. Han havde atter været hos Reventlow for at faa stof til en 
ny interpellation — hvilket gesandten iøvrigt fraraadede — og 
under samtalen raadede han danskerne til at blokere tyske 
havne og opbringe skibe, saa de engelske købmænd fik de mange 
ulemper at føle, som fulgte af Tysklands stivsind, det skulde 
nok drive udenrigsministeren frem2. Forsinkelsen af vaaben- 
stilstanden bragte den opadgaaende tendens til at standse og 
markedet laa trægt, da haabet om en hurtig fred med Danmark 
svandt hen3. Vild forfærdelse vakte den danske regerings bekendt
gørelse om en streng blokade af de vigtigste tyske havne og 
floder, inklusive Elben og Weser fra 15. august blandt de Man
chesterkøbmænd, der handlede paa kontinentaleuropa. Hvis 
blokaden vedvarede, vilde den drive handelen ud i »indirect 
and very inconvenient channels«. Man haabede imidlertid, at 
den »absurde og meningsløse« strid hvoraf den var opstaaet, 
snart vilde blive endt ved en ordning, som begge parter alvorligt 
maatte ønske4. Haabet var Palmerstons. Da Disraeli rejste 
spørgsmaalet om Wrangels nægtelse af at underskrive vaaben- 
stilstanden svarede han, at hindringerne mere var af formel

1 RA. Udcnrigsin. Depeche 7/8 1848.
2 Ibid., 7/8 1848.
3 The public ledger 27/7, 2/8 1848.
« Ibid., 10/8 1848.
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end af reel art, og da Cristy senere fornyede debatten derom, 
havde han stadig haab om, at vaabenstilstanden hurtigt kunde 
indtræde1. Stemningen var gennemgaaende Tyskland ugunstig. 
Krigen stempledes af »Times« som et stykke demokratisk annek
sion, der mest lignede den maade, hvorpaa USA havde indlemmet 
Texas2, og det Palmerston nærtstaaende »Morning cronicle« 
lagde skylden for den fornyede krig og den urolige europæiske 
situation paa Tyskland. Preussen, sagde bladet, havde aabenbart 
ikke magt over sine officerer, men haabede dog, at moderation 
og forsigtighed maatte sejre3 — hvilket de for saa vidt ogsaa 
gjorde, netop i disse dage. Preussen ønskede nu fred, og general 
Below sendtes til rigsforstanderen, der efter samtale med sine 
ministre i Frankfurt gav Preussen mandat til at slutte vaaben- 
stilstand paa rigets vegne, nærmest paa Wrangels betingelser, 
om end i en noget modificeret form. 14. august indtraf Below 
ledsaget af Major Wildenbruch i Malmø. De danske forhandlere 
var Reedtz og gesandten i Stockholm Bille. Forhandlingerne, 
der førtes under den svenske udenrigsministers ledelse, var 
meget besværlige og sluttede først 26. august. Sir Henry Wynn 
deltog paa den svenske konges opfordring i disse og ventede 
sig ikke meget af dem, da betingelserne efter hans mening var 
haardere end dem, danskerne havde forkastet i Kolding. Wynn 
var forarget over de preussiske manøvrer, og over Bunsens 
uvederhæftige argumenteren, men tillige over danskernes stiv- 
nakkethed og mangel paa realpolitisk sans. Det danske ministe
rium og offentligheden, skrev Wynn til Palmerston, havde altid 
været urimelig optimistiske ved en lille succes eller en erklæring 
fra en venlig magt, ligegyldig hvor reserveret eller af tvivlsom 
værdi, den end var. Den franske erklæring om garantitilsagn, 
der lige havde naaet København, vilde sikkert vanskeliggøre 
forhandlingerne i Malmø4. Oxholm havde lovet den engelske

1 Times 24/7 og */8 1848.
2 Times ®/7 1848.
3 Morning Chronicle ®/8 1848.
4 Wynn havde ret i sine betragtninger. Den franske gesandt i Danmark, 

Dotézac, der efter Februarrevolutionen skyndte sig med at forsikre det
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minister, at han vilde prøve at overtale Frederik VII og mini
strene til at gøre moderate indrømmelser, han mente iøvrigt, 
at de vilde anse den engelske mægling for endt og lade en saadan 
føre under ledelse af den svenske konge. Deres politik vilde saa 
være med faren for en almindelig krig at diktere vilkaar, som de 
mente burde accepteres af begge parter. »I have every reason to 

nye regime om sin loyalitet, førte naturligvis en diplomatisk tilbagetrukken 
tilværelse i Kobenhavn og fik kun med lange mellemrum svar paa sine 
depecher. Han stod dog i ganske god kontakt med Knuth og Wynn og var 
i det hele taget ret godt orienteret om danske forhold. I begyndelsen af 
april udtrykte han over for Knuth sin forbavselse over, at man fra dansk 
side ikke vilde kræve samme garanti af Frankrig som af England og Rusland 
og saa grunden hertil i det liberale kabinets frygt for at kompromittere sig 
over for St. Petersburg. I Paris fik Moltke overdraget at forklare den fran
ske udenrigsminister, at det var for sent at bede Frankrig om at deltage i 
mægling, man ønskede kun, at Frankrig vilde modsætte sig Slesvigs »reunion« 
med Tyskland. Saavel Lamartine som Bastide paalagde Dotézac at udtrykke 
Frankrigs velvilje, og gesandten fik ordre til at gøre alt, hvad han kunde for 
paa den mest venskabelige maade at hjælpe Danmark med bilæggelsen af stri
den. Dotézac noterede i juni med glæde, at Danmark vilde anerkende den 
franske republik, hvilket var en betydelig gevinst i prestige, men var intet 
øjeblik i tvivl om, at det samtidig var tænkt som et middel til at erholde 
fransk støtte over for Tyskland. Moltke henvendte sig da ogsaa i Paris til 
Bastide og anmodede om anerkendelse af den franske garanti med hensyn til 
Slesvig, og fik 5. august til svar, at Frankrig vedstod sine garantiforpligtel
ser. Dotézac indberetter, hvilken enorm virkning det franske skridt havde i 
København. Der var, siger han, ikke et menneske i Danmark, der ikke talte 
om Frankrig med respekt og »émotion«. Da Malmøoverenskomsten gik i orden, 
tilskrev kabinettet og den offentlige mening Frankrig en meget stor andel i 
det lykkelige udfald »et leur reconnaissance est extréme«. Knuth forsikrede 
3. september Dotézac, at man fremtidig intet vilde gore uden Frankrig, 
og at intet menneske længere dromte om Slesvigs deling. Knuth har hermed 
roet at lette det franske udenrigsministeriums hovedpine, idet Bastide

Dotézac kræve, at Danmark maatte raadføre sig med republiken,
da man ikke kunde se bort fra, at den engelske mægling kunde fore til en 
deling af Slesvig, hvorved Frankrig som garantimagt kunde komme i en 
lidet værdig stilling. lovrigt sagde Bastide, at det var langt fra hans mening, 
at Danmark ikke maatte afstaa nogen del af Slesvig, hvis det mente, det 
var i dets velforstaaede interesse. Jvf. Danemarc 1848. no. 211, Archive 
du Ministre des Affaires Etrangéres, Quai d'Orsay Paris. 2S/3, 31/s, •/<, */»»
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believe, that such a course xvould be highly agreable to thc 
most of his Danish majestys ministers, who only wish for the 
piea of necessary compliance to guard themselves against the 
extravagant ideas of the public«, skrev Wynn til Palmerston. 
Knuth vilde have en definitiv ordning, og haabede paa, saaledes 
som Oxholm havde foreslaaet ham, at opnaa en erklæring fra 
de fire venlige og garanterende magter om, at de ikke vilde 
tillade den europæiske fred at komme i fare paa grund af Frank- 
furtforsamlingens ekstravagante ideer og give den danske konge 
en tid til at ordne sig med insurgenterne1. Under forhandlingerne 
i Malmø lykkedes det Stjerneid og Wynn at faa adskillige ændrin
ger i vaabenstilstandens §§ 6 og 7 gennemført i dansk favør. Den 
indeholder i hovedtræk følgende bestemmelser: 1) Fjendtlig
hederne ophører øjeblikkelig. Varigheden er 7 maaneder, og for
længelse kan finde sted. 2) Ved stilstandens ophør indtages de 
gamle stillinger. 3) Blokaden ophører. 4) Fanger, ogsaa politiske, 
løslades. 5) Skibe frigives med ladning senest 12 dage efter under
tegnelsen. Preussen holder Danmark skadesløs for rekvisitionerne 
i Jylland, og Danmark betaler for beslaglagte skibe og ladninger. 
6) De to hertugdømmer rømmes for alle tropper i løbet af 12 
dage efter at generalerne har modtaget ordrer. 7) 2000 mand 
stilles til raadighed for hver af de to hospitalsdepoter. Indfødte 
slesvigske tropper i separatkorps stationeres i Slesvig under den 
midlertidige administrations befaling, i Holstein anbringes hol- 
steinske tropper. 8) Kollektiv administration af de tre hertug
dømmer ved midlertidig regering, 2 mand valgt af hver part, 
1 i fællesskab. Den provisoriske slesvig-holsteinske regerings
medlemmer udelukkes. 9) En dansk og en preussisk kommissær 
skal overvaage stilstandens udførelse. 10) Lauenburg se § 8.
11) Der ønskes engelsk garanti for udførelsen af overenskomsten.
12) Stilstanden præjudicerer ikke kommende forhandlinger om 
fred.

Uden vanskeligheder gik den preussiske regering ind paa paa 
sine vegne at ratificere bestemmelserne (2/g), medens det i Frank
furt gav anledning til lange drøftelser og gadekampe. Efter 

1 R.O.F.O. 22. no. 163. 14/8 og 16/8 1848.
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Preussens frafald var imidlertid den tyske nationalisme for 
afmægtig til at støtte slesvig-holsteinerne effektivt og spørgsmaa- 
let dermed afgjort. Fra engelsk side pressede man stadig haardt 
paa, og til sidst ebbede modstanden ud. Vaabenstilstanden 
havde omgaaende en kendelig virkning og førte til betydelige 
tyske køb paa det engelske marked, og selv de ugunstige efter
retninger fra Frankfurt formaaede ikke at standse denne udvik
ling. Man følte sig nu sikker paa, at fjendtlighederne vilde høre 
definitivt op1. Forhandlingerne med Wrangel forløb denne gang 
glat — in vino veritas! — et ikke uvigtigt punkt i drøftelserne 
synes iøvrigt at have været den øjeblikkelige løsladelse af et 
stettinerskib, ombord paa hvilket generalen havde et parti 
vin2. Denne blev naturligvis omgaaende effektueret, saa Wrangel 
kunde fejre sine triumfer i det overstaaede felttog umiddelbart 
efter vaabenstilstanden ved et godt glas burgunder.

Afslutningen paa vaabenstilstanden, der efter omstændighe
derne bød ganske gode betingelser, skulde imidlertid samtidig 
berede det danske ministerium den hidtil bitreste skuffelse. 
22. august henvendte den svenske konge sig til Wynn og bad 
ham over for Palmerston anføre nødvendigheden af en protokol 
eller en deklaration — den form Palmerston maatte ønske — 
underskrevet af England, Frankrig, Rusland og Sverige, gaaende 
ud paa anerkendelse af Danmarks ret til Slesvig »as a federal 
independent state and subject to the same law of succession«. 
Kong Oscar tvivlede ikke om, at Frankrig vilde underskrive. 
Samtidig bad Frederik VII Wynn om at tale hans sag for den 
engelske minister i St. Petersburg, lord Bloomfield og lade denne 
bede Nesselrode om at autorisere Brunnow til at forhandle om 
protokollen med Palmerston. Den engelske diplomat reagerede 
ikke paa den noget naive opfordring. Nesselrode vilde gerne 
tiltræde en saadan fællesprotokol, og han tilbød, at en russisk 
flaade kunde overvintre i dansk havn, hvis den danske konge 
ønskede dette. Knuth vilde dog ikke modtage denne støtte3.

1 Thc Public Ledgcr. </9, og 2l/9 1848.
2 R.O.F.O. 22. no. 163. 12/9 1848.
3 R.O.F.O. 22. no. 163. 23/8 1848.
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Den danske udenrigsminister arbejdede paa at faa protokollen 
underskrevet og begyndte et bombardement af Palmerston 
gennem den danske minister i London. Den engelske mægling 
betragtede han som ophørt og krævede, en fælles mægling af 
de fire magter. Aktionen havde ingen succes. 12. september 
meddelte Palmerston Wynn, at »his majestys government could 
not at the present moment and especially after having under
taken the part of a mediator, sign a declaration, which might 
be considered as intended to have by anticipation a bearing 
upon some of the questions, which the mediator is to endeavour 
to settle«1. I et privat brev til »my dear Wynn« af 19. september 
udtrykte Palmerston klart og skarpt sit syn paa sagen. »I very 
much doubt that the same result could have been obtained 
with as little disturbance of the peace of Europe, if we had not 
taken the party, which we have done in the negotiations by 
which this first result has been obtained«, skrev Palmerston. 
Hvis Danmark troede, der kunde gøre det bedre selv, saa havde 
England kun »to make our bow and wish her well through it«, 
men saa maatte det være klart for enhver, hvorfor Danmark 
gjorde det, fordi det ikke vilde acceptere nogle af de planer, 
man fra engelsk side havde foreslaaet for at opnaa en endelig 
ordning af det slesvig-holsteinske spørgsmaal, og samtidig var 
utilbøjelig til at erkende, »that such is their reason«. »It will be 
plain that she does not like the impartiality of a mediation 
and wishes rather to rely upon the partisanship of champions«. 
Danmark opmuntredes ved den understøttelse, det fik af Sverige 
og Rusland til at tro, at det ved deres hjælp kunde faa bedre 
betingelser end dem, »vi« havde foreslaaet, og at tyskerne af 
dets allierede magt kunde tvinges til at give gunstigere betin
gelser »than to accept«. »In other words, she wants her allies to 
obtain for her by way or by threat of war more than her mediators 
had thought it fair and just to propose as between her and her 
adverse party in the dispute, in plain words, she wants to go 
to loggerheads in order that through such confusion, she may

1 R.O.F.O. 22. no. 163. ®/9 og Gesandtskabsarkiv London 1848. 7/9, 
B/ 12//»» / D*



DANMARK OG DEN ENGELSKE MÆGLING 1848 265

get something more in Slesvig than our proposals may give her«. 
Det var det samme, som kongen af Nederlandene havde gjort 
og vilde antagelig føre til samme skuffelser. Palmerston tvivlede 
meget paa, at Rusland, Frankrig og Sverige vilde gaa i krig 
for kongen af Danmarks krav paa Slesvig og troede, at, naar 
det kom saa vidt, vilde kongen blive »thrown over by his allies« 
»as far at least as regards the excess of his pretentions beyond 
the amount, which may be just«. Det maatte Frederik VII 
imidlertid selv om. England lod sig ikke indskrive i kombatan
ternes rækker. Hvis spørgsmaalet skulde løses ved magt eller 
trusler, burde England trække sig helt ud og forblive tilskuer. 
Men Danmark maatte tænke over, om det ikke var mere betryg
gende at naa en fordelagtig ordning med den store nabomagt 
i stedet for ved andre magters hjælp at søge at tiltvinge sig 
mere end det var berettiget til1.

Tydeligere kunde det ikke siges. Palmerston ønskede under 
ingen omstændigheder at gaa ind for Frederik VII’s og det 
eiderdanske partis synspunkter, som han ansaa for uretfærdige 
og uberettigede. Han betragtede Slesvigs deling som den retfær
digste løsning, og var ganske upaavirkelig af Knuths mere eller 
mindre fantasifulde aktioner, og han havde en ganske anderledes 
føling med, hvad de løfter og tilsagn, stormagterne gav Danmark, 
reelt indeholdt. Han var endvidere gennem sine gesandter i 
Berlin, København og St. Petersburg i stand til at spille sit 
eget spil, der ofte gik mod de danske diplomatiske bestræbelser. 
Palmerston ønskede fred og gunstige betingelser for engelsk 
handel og havde praktisk talt hele det engelske folk, først og 
fremmest de merkantile kredse, bag sig; de urolige sociale for
hold og økonomisk-finansielle kriseforhold i England gav en 
saadan politik en dyb alvorlig baggrund. Den svenske indblan
ding har, saa vidt den militære hjælp angik, mødt hans mis
billigelse, selv om han ikke gav udtryk for sit mishag overfor 
den svenske minister i London. Til syvende og sidst indtog 
Sverige jo ogsaa en sekundær rolle i det storpolitiske spil. Af
gørende var Ruslands holdning, og med ikke ringe held lyk-

1 R.O.F.O. 22. no. 161. 19/9 1848.
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kedes det Palmerston, gennem gesandten i St. Petersborg, at 
bremse op for en alt for faretruende russisk agressivitet. En 
russisk intervention, der kunde bringe den europæiske fred i 
fare paa det slesvigske spørgsmaal, regnede den engelske uden
rigsminister ikke alvorligt med. Han havde allerede ved kon
fliktens begyndelse sikret sig, at Preussens aktion ikke havde 
til hensigt helt eller delvis at erobre Danmark, og det var for 
ham det afgørende. Spørgsmaalet om hertugdømmerne og deres 
indbyrdes forhold respektive til Danmark og det tyske forbund, 
kom for ham i anden række, de statsretslige argumenter interes
serede ham ikke, idet han var helt indstillet paa at finde »en 
praktisk løsning« uden større komplikationer. Propaganda
brochurer fra Bunsen og fra dansk side har han vist personlig 
sjælden læst, de findes i Foreign Offices arkiv med hans spørgs
maal: Er der noget af interesse her? Over for Reventlow synes 
han at have været elskværdig og korrekt, men han lod ham 
tydeligt forstaa, hvor lidt han regnede med ham i det stor
politiske spil. Den engelske gesandt i Danmark sir Henry Wynn 
var maaske nok større ven af Danmark end Palmerston, og det 
har ikke altid været været ham lige let at udføre udenrigsmini
sterens ordre, selv om han, hvad de store linier angik, stod helt 
enig med denne og udfoldede lige saa livligt et initiativ og lige 
saa stort et tryk over for Knuth, som Palmerston over for 
Reventlow.

Wynn havde ikke megen respekt for martsministrene, i 
særdeleshed ikke for Lehmann, som han afskyede, og Knuth, 
som han saa paa med en blanding af velvilje og faglig foragt. 
Man kan ved en gennemgang af denne tids akter ikke undgaa 
at fæste sig ved Knuths raadløshed og uselvstændighed, hans 
stærkt svingende sindstilstand, fra overoptimistisk opstemthed 
til den dybeste depression. I den beretning, han aflagde i rigs
dagen november 1848, og som C. Paludan-Muller har offent
liggjort i Historisk Tidsskrift 4. række, V. bind, s. 460 fT, faar 
man ikke et fyldestgørende billede af hans virksomhed, ikke heller 
at hans skuffelser og forhaabninger. De mislykkede forsøg paa
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en firemagtsprotokol hører man slet intet om1. Det skal indrøm
mes, at udenrigsministeren stod paa en uriaspost — at gennem
føre en eiderdansk pobtik, at bevare Slesvig udelt i forbindelse 
med kongeriget og uden nogen samhørighed med Holstein var 
en umulighed. Det saa Palmerston og ønskede en ordning, som 
gjorde ret og skel over for dansk og tysk. Sin styrke hentede 
man fra dansk side navnlig hos det Rusland, som man betrag
tede med den største afsky, og hvis hjælp man nu helt slog sin 
lid til. Dansk udenrigspolitik i 1848 bestemtes ikke i før
ste række af udenrigsministeriet, men af den engelske gesandt 
i København og den russiske i London, bag hvilke stod Palmerston 
og Nesselrode. Til ulykke for Palmerstons delingsplan, der vilde 
have skabt en endelig acceptabel ordning i eftersommeren 1848, 
var det russiske kort dengang trumf. Man opnaaede nu kun 
en vaabenstilstand, som slæbte problemerne med, indtil de blev 
løst paa en for os langt ugunstigere maade i 1864.

1 A. Thorsøe’s og Neergaards fremstillinger bygger væsentlig paa Knuths 
og Orla Lehmanns beretninger. En detailleret udnyttelse af det svenske, 
slesvig-holsteinske og tyske materiale findes i H. Haraids ovenfor citerede 
værk »Sveriges Utrikespolitik 1848«.
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Naar George Macaulay Trevelyans English Social Hi- 
story. A Survey oj Six Centuries. Chaucer lo Queen Victoria 

(1942 (U.S.A.), 1944 (London) XII4- 628 sider) i de sidste par aar 
har mødt blikket i de fleste londonske boglader med nogen 
ambition, er det et tidens tegn. Økonomisk og social historie 
har i vore dages England lige dragende magt over historie
forskeren, historieskriveren og den alment dannede læser. For 
denne sidste er forklaringen lige til. Krigsaarenes skred i den 
sociale udvikling maatte fremkalde trang hos enhver tænkende 
englænder til at orientere sig om den historiske udvikling, der 
har betinget den paa en gang smidige og af klasseskel skarpt 
leddelte struktur som var det engelske samfunds helt ned til 
udbruddet af krigen mod Hitlers Tyskland i 1939. Dette er da 
naturligvis for en stor del forklaringen paa den for et populær
videnskabeligt værk formidable salgssukces, som Trevelyans 
bog har faaet. Den er hidtil paa originalsproget solgt imellem 
200 og 300 000 eksemplarer. Da oversættelser paa en række 
sprog, deriblandt dansk, forberedes, kan det aabenbart ventes, 
at den frem for nogen anden bog i de nærmest følgende aar vil 
være det repræsentative værk om engelsk social historie, der 
henvender sig til andre end faghistorikeren.

The master of Trinity House har saa betydelige ævner som 
skribent — Macaulay vilde sikkert, om der havde været mulig-
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hed derfor, have anerkendt slægtskabet — at moderne engelsk 
historieforskning skylder ham tak, fordi hans i let form skrevne 
bog gør det muligt — som penicillin i form af en ispind — at 
faa videre befolkningslag, end en historiker ellers kan regne med 
at faa i tale, til at konsumere den sidste generations arbejde 
med udforskningen af Englands sociale og økonomiske udvik
ling. Rent positivt kan svaret dog ikke blive paa spørgsmaalet 
om, hvorvidt den højt ansete liberalistisk indstillede historiske 
skribent — der allerede har en meget kendt Englands Historie 
bag sig — ogsaa helt har magtet paa det her valgte omraade 
at være formidleren mellem historieforskningen og det læsende 
publikum. Fremhæves maa imidlertid, at Trevelyans English 
Social History paa ingen maade kan opfattes som et øjebliks
arbejde skrevet for at imødekomme engelske læseres af de øje
blikkelige forhold fremkaldte trang til at blive orienteret paa 
netop dette omraade. Tværtimod fremhæver Trevelyan i ind
ledningen, at bogen forelaa næsten færdigt udarbejdet inden 
krigens udbrud. Man maa derfor søge forklaringen paa bogens 
fremkomst andetsteds, og hæfter man sig ved dedikationen: 
»To the memory of Eileen Power economic and social historian« 
staar man da ogsaa straks paa helt anden grund. Af den smukke 
tanke paa denne maade at hædre mindet om Englands betyde
ligste kvindelige historiker, skal man dog ikke lade sig forlede 
til at tro, at Trevelyans bog, om ikke alene, saa dog først og frem
mest er bygget op paa grundlag af resultaterne af det systema
tiske arbejde paa udforskningen af Englands økonomiske historie, 
som har været engelsk historisk forsknings — hvoriblandt 
Eileen Powers — hovedindsats gennem de sidste 25 aar.

Man behøver blot at læse Trevelyans egen indledning for at 
forstaa, at hans bog i hvert fald ogsaa repræsenterer andet, 
hvor meget saa maaske end den oprindelige inspiration til at 
forfatte »a social history« kan hidrøre fra, at økonomisk historie 
i dag indtager højsædet indenfor moderne engelsk historie
forskning. De i denne fremsatte betragtninger over forholdet 
mellem politisk, social og økonomisk historie er meget karak
teriserende for Trevelyan. Social historie, skriver han, kan
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defineres negativt, som et folks historie, hvori den politiske 
historie ikke er taget med, idet han dog tilføjer en bemærkning 
om, hvor vanskeligt det er at se bort fra den politiske historie, 
ikke mindst naar der er tale om det engelske folks historie — 
Med dette forbehold absolverer han sig selv overfor eventuelle 
digressioner over i politisk historie. — Naar Trevelyan paa 
trods heraf alligevel har ment at burde gøre forsøget paa at skrive 
»a social history«, er det med det prisværdige forsæt at bryde 
med traditionel fremstillingsform i »historiebøger«, der har givet 
disse præg af »political annals with little reference to their 
social environment«. Om baggrunden for forsøget paa at ændre 
populærhistorien fra ren politisk historie til en social og politisk 
skriver han: »During my own lifetime a third very flourishing 
sort of history has come into existence, the economic, which 
greatly assists the serious study of social history. For the social 
scene grows out of economic conditions, to much the same 
extent that political events in their turn grow out of social 
conditions. Without social history, economic history is barren 
and political history is unintelligible«. Man standser op i den 
tro, at man har fundet ledetraaden for Trevelyan under ud
arbejdelsen af hans »social history«. Fortsætter man læsningen 
af indledningens dualistiske labyrint ser man, at dette alligevel 
ikke er tilfældet. »Social history«, fortsætter han, »does not 
merely provide the required link between political and economic 
history. It has also its own positive value and peculiar concern. 
Its scope may be defined as the daily life of the inhabitants of 
the land in the past ages: this includes the human as well as 
the economic relations of different classes to one another, the 
character of family and household life, the conditions of labour 
and of leisure, the attitude of man to nature, the culture of 
each age as it arose out of these general conditions of life, and 
took ever-changing forms in religion, literature, music, archi
tecture, learning and thought.« Det er en tankevækkende passus, 
der ikke mindst faar en dansk historiker til at spørge, om mon 
ikke »Kulturhistorie« eller paa engelsk »a history of English 
Society« bedre havde dækket indholdet.



MODERNE ENGELSK HISTORIKERSKOLE 271

Vender man sig til indholdsfortegnelsen, er dualismen, der 
præger indledningen, mindre mærkbar. Chaucers England, 
England i Caxtons tidsalder, Shakespeares England, Defoes 
England, dr. Johnsons England plus kapiteloverskrifter, der lige 
saa godt hører hjemme i en politisk historie, bibringer unægtelig 
indtrykket af, at Trevelyan ikke først og fremmest er eksponent 
for den social-økonomiske historieforskning. Dette bekræftes 
ved gennemlæsning af bogen. Som typisk repræsentant for fin 
gammel engelsk universitetskultur har Trevelyan været i stand 
til som islæt i sin bog at indføje en rigdom af velvalgte citater 
fra Chaucer, Piers Ploxvman, Shakespeare, Isaac Wafton etc. 
Ligesom han har formaaet med godt resultat at udnytte fore
liggende dagbogs- og brevstof helt fra 15. aarh.s Paston letters. 
Jane Austens noveller benyttes til at belyse kvindens stilling 
ved 19. aarh.s begyndelse etc.

Man maa her kommentere, at hvor velegnet litteratur og 
brevstof end kan være til at belyse tidstilstande, saa er det dog 
mindre egnet som basis for en skildring af samfundet i sin hel
hed, fordi det fortrinsvis kaster lys over levevilkaar, aands
kultur og samfundsopfattelse hos de højere samfundslag, medens 
de lavere samfundsklasser ikke selv har mæle i disse skildringer. 
Vi naar næppe længere ned, end den af professor Notestein 
trykte dagbog stammende fra en yeomans haand i Yorkshire 
(16. aarh.), hvis levevilkaar ikke synes at have været daarligere 
end en mindre dansk godsejers nu om dage.

Med andre ord: skildringen af de lavere samfundsklassers 
levevilkaar maa næsten alene baseres paa, hvad den økonomisk
historiske forskning kan fremlægge af materiale og resultater — 
suppleret med eventuelle middelalderlig-arkæologiske studier, 
som næppe endnu har fundet dyrkere i England. — Men her 
glipper det i alt for høj grad for Trevelyan. Han magter ikke at 
uddrage facit af de senere aars paa flere omraader intensive ud
forskning af Englands økonomiske udvikling. Det skal dog 
indrømmes, at forskningsresultater ikke altid let kan omsættes 
i en klart tegnet skildring, fordi moderne engelsk historieforsk
ning, som al anden historieforskning, der peger mod frem-
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tidens historiske videnskab, skyer for tidlig systematisering og 
ikke ophøjer endnu ubeviste hypoteser til historiske sandheder. 
Dog maatte en historiker med dybere funderet viden om den 
økonomiske udvikling nok have kunnet naa betydeligt videre. 
De to første kapitler om Chaucers England, der bærer titlerne 
»Field, Village and Manor-house« samt »Town and Church«, er 
vel de mest fyldestgørende. Af de efterfølgende synes det mig 
ikke muligt, for en ikke i forvejen orienteret læser, at faa en til
strækkelig fyldestgørende forestilling om Englands særegne 
økonomiske og deraf betingede sociale udvikling. Det fremgaar 
saaledes^ikke klart af fremstillingen, at bylavenes magt allerede 
var fuldstændigt udhulet, saa vidt angaar det engelske hoved
erhverv næst landbruget: klædeindustrien, da staten ved rigs
lovgivning begyndte at regulere produktions- og arbejdsforhold, 
idet det mægtige opsving af klædeindustrien i 15. og 16. aarh. 
netop betingedes af, at den flyttede ud fra byerne, til det om
givende land, hvor de middelalderlige lavsreguleringer ikke 
kunde lægge sin lammende haand paa fri produktionsforøgelse 
og benyttelse af ufaglært og derfor billig arbejdskraft. Reversen 
af udviklingen maatte naturligvis være, at det engelske klæde 
ikke blev det ensartede kvalitetsprodukt, der kunde placere det 
højere end som en prisbillig konsumvare paa det europæiske mar
ked. Her maatte der da gribes ind ad lovgivningens vej med 
bestemmelser (navnlig loven af 1552) til regulering af Englands 
store nationale industri, der mangler sidestykke i samtiden. 
Denne for England særegne udvikling medførte ligeledes, at 
staten blev nødt til at strække sin beskyttende haand over 
arbejderne. Det skete navnlig ved den berømte lærlingelov af 
1563, der foruden bestemmelser om uddannelsestid etc. ogsaa 
indeholder mere almindelige bestemmelser om lønregulering, 
der tog sigte paa at sikre den manuelle arbejder et rimeligt 
udkomme ikke blot under normale forhold men ogsaa, naar 
dyrtid satte ind. De omtrent samtidige love om fattigforsorg 
skal ogsaa sættes ind i denne sammenhæng, fordi Englands 
fremskredne økonomiske udvikling gjorde saadan lovgivning
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nødvendigere og mere betydningsfuld end i andre dele af sam
tidens Europa. Men denne sammenhæng træder ikke frem i 
Trevelyans fremstilling, fordi han har henlagt, hvad han har at 
sige om den engelske klædeindustri, til et tidligere afsnit (kap. 2). 
Naar han i stedet fæster sig ved den begyndende jærnindustri i 
Elisabeths tid, forskydes ogsaa skildringen heraf, idet denne 
senere saa vigtige engelske industrigren kun kunde spille en 
mindre rolle, indtil man, netop i England som det første af alle 
lande, blev i stand til at udvinde jærnet af ertsen ved hjælp 
af stenkul. Indtil da var Englands træfattigdom en hindring 
for effektiv udnyttelse af engelske miner og den begyndende 
jærnindustri var i betydelig udstrækning afhængig af import 
af svensk jærn og spansk staal.

Rigtigt placeret er derimod naturligvis den udførlige omtale 
af den store handelsekspansion i den elisabetanske tid, men 
skildringen præges af lidt for stærk tilbøjelighed til at gøre 
Raleigh, Drake og deres samtidige til bevidste »empire-builders«. 
Det er at tage forskud paa en langt senere udvikling, naar Tre- 
velyan skriver: »Even up-country squires and farmers began to 
dream of boundless expanses of virgin soil, waiting since the 
dawn of time to be broken by the English plough« (s. 193). 
Afgjort uheldig er placeringen af et langt citat fra den højt ansete 
amerikanske historiker professor C. R. Fays bog »Great Britain 
from Adam Smith to the Present Day« beregnet paa at illu
strere den nære forbindelse mellem »the expansion of overseas 
enterprise« og »the growth of merchant capitalism«. Det om
handler alene denne sidste i dens modsætningsforhold til middel
alderens »municipal and gild system« (s. 200 f.) og er ikke formet 
med særlig lykkelig haand af Fay. Det gælder hverken hans pla
cering af »the merchant capitalist« som den drivende kraft i 
opbygningen af den engelske klædeindustri i landdistrikterne 
og som bryder af de store engelske handelskompagniers mono
poler som interlopers. Den forbindelse, der kan paavises mellem 
købmandskapitalen og klædeindustrien, hører en tidligere tid til 
— i den elisabetanske tid synes klædemagerne at kunne regne
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deres herkomst fra omtrent alle andre samfundsklasser end netop 
købmandsstanden — og »interlopers« betydning som bærere af 
initiativet i den engelske handels ekspansion hører en senere 
tid til. Netop i den elisabetanske tid, de store engelske handels
kompagniers klassiske tid, var købmændene endnu i stand til 
at faa afløb for deres initiativ ved stadig nye kompagnigrund
læggelser.

Som endnu en kritisk anmærkning til Trevelyans skildring 
af 16. aarh.s England kan føjes, at hans lyssyn paa virkningerne 
af klostrenes sækularisering for de under disse godskomplekser 
hørende brugere af jord næppe kan siges at deles af hans emi
nente kollega R. H. Tawney, der indgaaende har beskæftiget 
sig med dette æmne (se ndfr. s. 287). Det kan være meget rigtigt, 
som fremført af Trevelyan med udgangspunkt i den foreliggende 
litteratur om æmnet, at der intet grundlag er for at skildre den 
katolske gejstlighed som særligt milde herrer samt at de i ud
strakt grad anvendte verdslige administratorer, men ikke desto 
mindre er det næppe uberettiget med Tawney at mene, at et 
saa omfattende ejerskifte, som kirke- og klostergodsets sæku
larisering betød, maa have haft virkninger for de underliggende 
brug, idet man ikke kan indsnævre spørgsmaalet til alene at 
omfatte en evt. af ejerskiftet fremkaldt øget omlægning af dyrket 
jord til faaregræsgange — en proces der ingen grund er til særlig 
at knytte sammen med de kirkelige ejendommes overgang til 
verdsligt eje, da det var en proces, der da længst var begyndt 
og maaske havde kulmineret baade paa ejendomme i verdslig 
haand og kirkens jorder allerede inden reformationens gennem
førelse — men ogsaa derved, at ejendomme, der i aarhundreder 
havde ligget fast i samme institutions eje, nu kastedes ud i 
det frie marked til maaske flere ejerskifter, der meget let kunde 
have til følge, at traditionelle rettigheder blev skudt til side 
af nye ejere, hvorimellem der, med det engelske samfunds mo
derne struktur allerede i 16. aarh., utvivlsomt ogsaa har været 
hensynsløse opkomlinger, der ikke har følt sig bundet til at tage 
hensyn til hævdvundne rettigheder.

At gentryen, til hvem de ny ejere af den sækulariserede kirke-
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og klosterjord fortrinsvis hørte, i det hele var en meget vær
difuld og betydningsfuld samfundsklasse i det elisabetanske 
og 17. aarh.s England, kan man dog fuldt samstemme med 
Trevelyan i, og i skildringen af dens dagligliv og stigende del
tagelse i det offentlige liv viser Trevelyan sig fra sin bedste side. 
Hans skildring af fredsdommernes funktioner som udøvere af 
lokaladministrationen er saa dækkende, som vel er muligt. Hans 
bemærkninger om deres forhold til regeringen meget rammende: 
De var dronningens embedsmænd, men ulønnede og uafhængige. 
De var »country gentlemen«, der levede paa deres ejendomme og 
af egen indtægt. Under vanskelige forhold betød deres naboers, 
gentryen og »common folks« omdømme mest for dem. Og naar, 
som det hændte i Stuarttiden, landadelen vendte sig i stærk 
opposition mod kongens »political and religious policy«, var 
regeringen ude af stand til at gøre sin magt gældende i lokal
administrationen (s. 171 f.). Ogsaa af præstestanden og dens 
sociale stilling faar vi gennem Trevelyans skildring et klart 
billede, saaledes fremgaar at den først vandt sin sociale position, 
der ligestillede den med gentryen, i den hannoveranske tids
alder (s. 176 f.). Endnu kyndigere skriver Trevelyan om engelsk 
universitetsliv — Oxford og Cambridge — saaledes som det 
formede sig i denne for engelsk universitetstradition i mange 
henseender grundlæggende tid.

Ogsaa i Trevelyans skildring af de følgende aarhundreders 
»sociale historie« fordeler lys- og skygge sig paa nogenlunde til
svarende maade. For 19. aarh. virker det saaledes overraskende, 
at han overhovedet ikke synes at have nyttiggjort sig sin tid
ligere Cambridgekollega professor Claphams monumentale værk. 
Som positive værdier i bogen staar helt ned til slutningskapitlct, 
der paa 35 sider behandler den senviktorianske æra fra 1864 til 
1901, fremdragelsen af karakteristiske træk af tidsalderens kultur, 
som man forgæves vil søge i en snævert anlagt politisk historisk 
skildring.

Repræsentativ for moderne engelsk økonomisk historisk 
forskning kan Trevelyans bog derimod ikke siges at være, og 
man kan maaske mene, at denne udførlige dvælen ved den —
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der er ment som en advarsel mod at tillægge Trevelyans bog for 
stor betydning — er en overflødig lang introduktion til denne 
artikels egentlige æmne.

Det er kendt — saaledes som allerede antydet i begyndelsen 
af denne artikel — at det systematiserede studium af økonomisk 
historie i England, som i mange andre lande, stort set er et 
nutidsfænomen. Tysk økonomisk historisk skole manglede 
gennem lange tider sidestykke andetsteds. Udviklingen var dog 
paa dette punkt allerede i skred, inden Tyskland gennem Nazi
regimet kulturelt blev slaaet ud. Det er næppe nogen stor 
overdrivelse at sige, at distanceringen var i sigte. Den store bel
giske historiker Henri Pirenne besad saaledes kvaliteter, som 
jeg synes, man maa savne hos hans jævnaldrende tyske fagfæller. 
Maaske kan man generelt med nogen sandhed sige, at hvor den 
tungt arbejdende tyske økonomiske historiker forskede med 
skyklapper for alt, hvad der ikke paa forhaand synes at staa i 
intim relation til det særlige æmne og problem, han havde taget 
op til behandling, arbejdede Pirenne med vid orientering og 
historisk indfølingsævne, utynget af stiv tysk systematisering, 
og at dette er forudsætningen for den vide sammenhæng, hvori 
han formaaede at indkæde sin forsknings resultater, ligeledes 
for hans inspirerede paapegen af mulig sammenhæng eller 
vekselvirkning mellem tilsyneladende af hinanden uafhængige 
faktorer i den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling. 
Endelig maa fremhæves hans ævne til at tage et æmne op paa 
ny til forudsætningsløs betragtning utynget af tidligere formuleret 
opfattelse.

Om moderne engelsk økonomisk historikerskole kan siges, 
at der er lighedspunkter med den pirenneske, som den ovenfor 
er skildret, men selv om der, navnlig i de sidste aar, kan spores 
impulser fra Pirenne, maa den dog siges at være vokset op paa 
engelsk grund ved omformning af tysk historisk skole.

Naar engelsk økonomisk historisk forskning har haft en sen 
vækst, skyldes det ikke saa meget mangel paa forskere, der
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ønskede at gøre økonomisk historie til studiefelt, som manglende 
interesse og støtte fra engelske universiteters og den engelske 
stats side.

Da archdeacon Cunningham i 1890—92 udsendte sit pio
nerarbejde »The Growth of English Industry and Commerce« var 
engelske universiteter endnu lukkede for studiet af økonomisk 
historie. For Cunningham betød det vel ikke saa meget. Han 
hørte ved sin personligheds form næppe til de skoledannende. 
Anderledes for William Ashley. Besat af en altbeherskende 
trang til at drive nationaløkonomiske og historisk-økonomiske 
studier søgte han, efter 1881 at have taget sin Universitetsgrad 
i Oxford, til tyske universiteter. Ved hjemkomsten 1885 aabnedes 
der ham vel mulighed for universitetsvirksomhed i Oxford, 
men kun som lærer eller tutor i almindelig historie. Han maatte 
gaa i eksil for at faa lejlighed til at vi sin tid og sine kræfter til 
sin særlige hobby. 1888 opnaaede han ansættelse som professor 
i nationaløkonomi ved universitetet i Toronto, Canada. Her 
skrev han sit berømte værk »Introduction to English Economic 
History and Theory« (1888—93). Skønt under udarbejdelsen 
handicappet ved sit fra England fjærne opholdssted, lykke
des det dog Ashley hermed at give en højst vigtig komplet
tering af Cunninghams mindre skolede men paa detailler langt 
rigere fremstilling. Ikke mindst derved, at Ashley overalt søgte 
at fremdrage og paavise sammenhængen i Englands økonomiske 
udvikling med de øvrige europæiske landes, muliggjort ved hans 
indgaaende kendskab til den da allerede omfattende tyske 
økonomisk-historiske litteratur. Men som bemærket af W. R. 
Scott var Ashleys fremstillingsform ikke et laan fra tysk skole. 
Hvor tysk fremstillingsform er bred og stilløs, er Ashleys stil 
kompakt, rammende, inspirerende1.

Ashley synes at have haft vigtige forudsætninger for at kunne 
have grundlagt en engelsk økonomisk historikerskole. Men 
engelske universiteter var stadig lukkede for ham. Derimod 
kaldtes han 1892 til Harvard som den første professor i økono-

1 Memoir: Sir William Ashley (Econ. Hist. Rev. I, 319—21).
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misk historie ved noget universitet. Men selv professorposten 
ved Harvard kunde dog ikke kompensere ham for et fortsat 
eksil. Allerede 1901 søgte han tilbage til sit hjemland, da Bir- 
minghams universitet aabnede sine porte for ham. Han beklædte 
fra dette aar et professorat i »Commerce« her. Denne ansæt
telse tilligemed mange officielle hverv maatte naturligvis med
føre, at Ashley i de følgende aar kun fik ringe tid til at beskæf
tige sig med økonomisk historie.

Den efter hans død 1927 publicerede bog »The Bread of our 
Forefathers« (1928), hvis paabegyndelse kan dateres til 1923, 
viser os dog, at Ashley endnu i sine sidste leveaar var lige in
teresseret i fortidens sociale og økonomiske problemer. Han for
søger heri en revision af den gængse opfattelse, hvorefter hvede 
— den kostbareste af kornsorterne — allerede fra ældre tid havde 
været den engelske befolknings hovedernæringsmiddel. Efter den 
af Ashley formulerede opfattelse skulde den endelige overgang 
til udelukkende brug af hvede som brødkorn først have fundet 
sted i løbet af 18. aarh. Vel kan der rejses — og er rejst — ad
skillige indvendinger mod vægten af hans bevismateriale og hans 
tolkninger, men hans indvendinger mod den af Thorold Rogers 
knæsatte opfattelse: at hveden allerede i ældre tid i England 
var den ganske dominerende brødkornsort, kan ikke afvises. 
En hovedindvending mod Ashley maa dog være, at han ved 
at koncentrere hele sin opmærksomhed om rugen overser, at 
de klimatiske forhold i de nordligste dele af England vanske
liggjorde modning selv af rugen, saaledes at man maa regne 
med, at foraarssædarterne byg og havre her spillede en be
tydelig rolle i befolkningens ernæring1 — man behøver i øvrigt 
her blot at tænke paa nationalretter som porridge og oatmeal- 
cakes i Englands nordlige naboland. Det kan for saa vidt over
raske, at Ashley ikke har haft øje for, at England ikke klimatisk 
danner en enhed, da det er et grundsynspunkt hos ham — maa- 
ske selve det oprindelige udgangspunkt for, at han har taget 
æmnet op til behandling — at de engelske breddegrader svarer

1 Econ. Hist. Rev. II (1929), 145—49.
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til andre europæiske landes, om hvilke man ved, at de ligger 
paa grænsen mellem Nordeuropas rugbælte og Sydeuropas 
hvedebælte.

Hvorvidt Arnold Toynbee, af aar noget ældre end Wm. 
Ashley, der fra slutn. af 1870erne var knyttet til universitetet 
i Oxford som lærer i political economy, kunde have faaet betyd
ning for udbygningen af studiet af økonomisk historie i Eng
land, kan intet sikkert siges om, da han døde allerede i beg. 
af 1880erne. Hans værk »Industrial Revolution« (1884) naaede 
først frem til udgivelse efter hans død1.

Væsentlig bedre arbejdskaar end Ashley blev beskaaret en 
anden pioner for studiet af økonomisk historie i England, den 
dog adskilligt yngre George Unwin. Ligesom Ashley søgte 
han efter at have tilendebragt sine universitetsstudier i Oxford 
til Tyskland, hvor han studerede under Schmoller. Efter i 1904 
at have udsendt sin bog: »The Industrial Organization in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries« og fire aar senere »The 
Giids and Companies of London« kom han fra 1910 til at be
klæde det nyoprettede professorat i økonomisk historie ved 
Manchester Universitet, der netop paa denne tid gennem Touts 
og Taits omfattende lærervirksomhed og organisationsarbejde 
var blevet et center for engelsk historisk forskning. En betyd
ning svarende til Touts og Taits fik Unwin aldrig. Han savnede 
i udtalt grad ævner som lærer. Det er sagt om ham, at han 
prædikede fra katedret2. Ogsaa i hans første bog mærker man 
tydelige spor af, at han følte, at han havde en mission. »The 
Industrial Organization« bærer, som naturligt, mærke af at være 
et pionerarbejde, og det er i langt højere grad end Ashleys værk 
præget af tysk skole. I sine i sig selv prisværdige bestræbelser 
for helt igennem at anvende den komparative metode, er hans 
behandling af den specifike engelske udvikling blevet noget 
haardhændet. Friere i behandlingen er han i »Giids and Com-

1 Se bl. a. Sir Wm. Ashleys »a notebook of Arnold Toynbee« (Econ. 
Hist. Rev. I (1927), 135 f.).

2 R. H. Tawneys »Introductory Memoir to the Collected Papers of 
George Unwin« (1927); jfr. Econ. Hist. Rev. II (1929), 163—65.
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panies of London«. I sin forstaaelse af, at gilderne eller lavene, 
trods bevarelsen af ydre form, under udviklingens pres ændrede 
funktioner, der bevarede deres levedygtighed under helt andre 
samfundsforhold end de, der havde fremkaldt deres dannelse, 
viste han historisk indfølingsævne. Det er først og fremmest 
med disse to bøger, at Unwin tager sin plads blandt de betyde
ligere ældre engelske økonomiske historikere. Det maa dog be
mærkes, at hans »Industrial Organization« nu paa mange punkter 
er forældet.

Ogsaa W. R. Scott, der gennem en lang aarrække beklædte 
et professorat i nationaløkonomi ved universitetet i Glasgow, 
maa tælles blandt pionererne for udbygningen af studiet af øko
nomisk historie i England. Hans hovedværk er: »The Constitu- 
tion and Finance of English, Scottish and Irish Joint-Stock 
Companies from their beginning to 1720«. Det udkom i aarene 
1910—12 i tre store bind. Grundlaget for fremstillingen maatte 
i mangel af forarbejder i ganske overvejende grad blive Scotts 
egne undersøgelser. Til de store oversøiske handelskompagnier, 
hvis karakter af aktieselskaber naturligvis paa forhaand var 
kendt, kunde Scott føje et stort antal industri- og mineselskaber, 
hvortil kendskabet indtil da havde været højst svævende, om 
de overhovedet havde været kendt. — Det har for øvrigt stor 
interesse at modstille Unwins og Scotts med forskelligt udgangs
punkt gennemførte behandling af industrielle problemer i denne 
vigtige overgangs- og udviklingsperiode. Scotts arbejde rækker 
imidlertid langt videre end til at give en række enkeltskildringer 
af de forskellige kompagniers dannelse og vækst. Værkets første 
bind er et forsøg paa at give en samlet fremstilling af den øko
nomiske udvikling i den behandlede periode. Han gør heri 
ogsaa statsfinanserne til genstand for behandling og kommer 
derigennem ogsaa ind paa den politiske udvikling. Ikke mindst 
karakteristisk for fremstillingen er det konsekvent gennemførte 
forsøg paa at paavise en stadig vekslen mellem depressioner og 
opgangstider. Fremtidig forskning vil nok paa nogle punkter 
revidere den kurve hans fremstilling aftegner paa et og andet 
punkt, ligesom man heller ikke altid kan være enig i de for-
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klaringer, han fremsætter, om en opgangstids eller depressions 
genesis. Dog er hans store værk endnu 35 aar efter dets fremkomst 
uundværligt for enhver, der beskæftiger sig med britisk økono
misk udvikling i tiden fra sidste halvdel af 16. aarh. ned til 1720.

Om nogen fortsættelse af disse saa heldigt paabegyndte 
studier i 16. og 17. aarh. blev der dog ikke tale, hverken fra Scotts 
egen haand eller gennem elever. Hvem kan tvivle om, at hans 
lærestol i nationaløkonomi oppe i Glasgow med de mange for
pligtelser, der deraf fulgte, har været en afgørende hindring. 
Det er saaledes karakteristisk, at stødet til hans sidste aars 
frugtbare studier over Adam Smith1 var, at en hidtil ukendt 
samling af dennes papirer blev skænket til Glasgow universitet. 
Han levede dog længe nok til at se studiet af Englands økono
miske historie fuldt konsolideret, og beklædte ved sin død 1940 
den højeste post indenfor den økonomisk-historiske verden2.

Som det fremgaar af ovenstaaende maa det økonomisk
historiske studium i England endnu et stykke ind i 20. aarh. 
siges at have været ukonsolideret. Herfra maa dog undtages 
en meget vigtig side: studiet af middelalderlige agrarforhold. 
Dette fandt allerede ved aarhundredeskiftet sit faste leje ved i 
hvert fald et af de engelske hoveduniversiteter om end ikke som 
ren økonomisk-historisk disciplin.

Allerede 1883 havde den store autodidakt Frederic See- 
bohm udsendt sin opsigtsvækkende bog »The English Village 
Community« bag hvilken der laa 15 aars studier. Dens grund
læggende karakter kan ikke omdisputeres, selv om det for længst 
er klart, at problemerne om landsbyfællesskabet og aarsagerne 
til dets opstaaen er langt mere komplicerede end Seebohm 
troede.

Seebohm, der allerede var 50 aar gammel, da hans berømte 
værk fremkom, kunde naturligvis ikke passes ind i et engelsk 
universitetsliv. Han fortsatte sin tilværelse som bankdirektør 
og lokal magistrat i den lille by i Hertfordshire, hvor han havde

1 -Adam Smith as student and professor«.
2 Som præsident for the Economic History Society.
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slaaet sig ned1. Men omtrent samtidig med fremkomsten af 
Seebohms værk havde en udenlandsk forsker med stor frem
gang paabegyndt studiet af det engelske middelaldersamfunds 
agrarstruktur. Det var den store russiske historiker Paul 
Vinogradoff. Denne havde efter at have afsluttet sit universi
tetsstudium ved universitetet i Moskva og som allerede begyn
dende specialist i middelalderlig agrarhistorie 1875—76 søgt 
videreuddannelse under Mommsen og Brunner i Berlin. Det 
første æmne Vinogradoff tog op til behandling var det feudale 
systems oprindelse i Italien, men efter at have tilbragt et par 
studieaar i England (1884—85) med tiden delt mellem arkiv- og 
biblioteksstudier koncentrerede han sig ganske om udforskningen 
af engelsk samfundsstruktur i middelalderen. At han efter sin 
tilbagekomst til Rusland blev professor ved universitetet i 
Moskva blev ingen hindring herfor. Han kastede sig over stu
diet af engelske »Land Tenures«. 1887 udsendte han sit bane
brydende værk »Villainage in England« paa russisk. Først 5 aar 
senere kom det frem i engelsk oversættelse. Hvor meget end 
det oprindelige incitament for Vinogradoff kan have været 
gennem studiet af det engelske landsbyfællesskab at vinde 
dybere forstaaelse af det endnu uopløste russiske, saa blev 
dog snart studiet af engelske middelalderlige institutioner og 
samfundsforhold for ham et maal i sig selv. At han paa sin 
vej gennem studiet af fremmede landes forhold helt blev fan
get ind af engelsk middelalderhistorie, har sikkert den ganske 
enkle forklaring, at han i England fandt et langt rigere kildestof 
bevaret til belysning af det middelalderlige samfund end i noget 
andet europæisk land. Vinogradoffs »Villainage in England« 
falder i to afsnit, et retshistorisk og et social-økonomisk historisk. 
I dette sidste behandledes »the manor, the village community 
and the open-field system«. Han fortsatte med udsendelsen af 
»Growtli of the Manor« 1905 og »English Society in the eleventh 
Century« i 19082. Vinogradoffs nære forbindelse med Maitland,

1 Sc bl. a. Wcstfall Thomson: History of Historical Writing II, 
(1942), 386.

2 Se bl. a. ibid., 387—91.
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som han gjorde til historiker, og med Pollock, og ikke mindst 
den kendsgærning, at han 1903 blev denne sidstes efterfølger 
som professor i jurisprudence i Oxford, førte til, at han i den 
sidste snes aar af sit liv (Vinogradoff døde 1925) i overvejende 
grad beskæftigede sig med rent retshistoriske studier. Men en 
talrig elevskare baade russiske1 og engelske fortsatte hans ar
bejde, og som redaktør af den i 1909 af Oxford University Press 
paabegyndte serie »Studies in Social and Legal History« forblev 
han i intim kontakt ogsaa med den agrarhistoriske forskning.

Det vil af det forudgaaende fremgaa, at fraset det meget 
betydningsfulde og velorganiserede studium af engelske agrar
forhold i middelalderen, havde den økonomisk-historiske forsk
nings kaar ikke været gode i England. Endnu ved midten af 
1920erne veg Englands tre hoveduniversiteter Oxford, Cambridge 
og London tilbage for at give denne forskningsgren den plads, 
der naturligt maatte tilkomme den, ogsaa i kraft af det efter- 
haanden betydelige antal historikere og økonomer af kvalitet, 
der trods de ikke alt for lokkende fremtidsudsigter dog valgte 
dette forskningsfelt. Det kan da ikke undre, at det i 1927 stiftede 
Economic History Society og ikke mindst det af selskabet udgivne 
Economic History Review i starten bar mærke af dette forhold. 
Titlen paa første hæftes spidsartikel: »The Place of Economic 
History in University Studies« forfattet af selve Sir William 
Ashley er saaledes symptomatisk. Den fulgtes af andre lig
nende som f. eks. »the Teaching of Economic History in 
Schools«. Tillige mærker man sig i de første aargange artikler 
af fremragende udenlandske forskere. Saaledes en artikel af 
Pirennc om »The Place of the Netherlands in the Economic 
History of Mediaeval Europe« (Ec. H. R. II (1929), 20—40) og 
en artikel af Rostovtseff om »the Decay of the Ancient World 
and its Economic Explanations« (Ec. H. R. II (1930), 197—214) 
samt en artikel af Henri Sée om »the Economic and Social 
Origins of the French Revolution« (Ec. R. R. IIP (1931), 1—15).

1 E. A. Kosminsky: Russian Work on English Economic History 
(Econ. Hist. Rev. I (1928), 208—33).
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Endelig ogsaa en artikel af Werner Sombart om forholdet mellem 
»Economic Theory and Economic History« (Ec. FI. R. II (1929), 
1—19). Denne sidste dog skrevet som et genmæle til en kritisk 
anmeldelse af »das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hoch- 
kapitalismus« af J. Lemberger (Ec. H. R. I (1928), 355—58).

At slutte af dette opbud af store udenlandske navne, at 
engelsk økonomisk historieforskning ikke fuldt kunde staa paa 
egne ben, vilde dog være en misforstaaelse. Langt snarere maa 
præsentationen af disse opfattes som et led i en bevidst bestræ
belse for at skaffe selskabet og tidsskriftet og dermed den 
engelsk-økonomiske historieforskning i det hele taget størst 
mulig publicitet. Og der synes at være sammenhæng til stede, 
naar universiteterne i London, Cambridge og Oxford netop 
umiddelbart efter det fremstød for den økonomiske historie, 
som selskabets stiftelse betød, oprettede professorater i dette 
fag. 1928 indsattes dr. John Clapham som professor i økonomisk 
historie i Cambridge, 1931 R. H. Tawney ved King’s College, 
University of London og samme aar dr. Eileen Power ved Lon
don School of Economics. Ligeledes i 1931 blev dr. G. N. Clark 
Chichele professor of Economic History i Oxford. Det tør ikke 
undre, at alle de her nævnte — med undtagelse af dr. Clark1 — 
havde intim tilknytning til The Economic History Society og 
Revieu), og at det ligeledes om alle gjaldt, at de havde aarelangt 
arbejde som universitetslærere og forskere bag sig. Som maaske 
særlig karakteristisk kan dr. C lap hams karriere nævnes. Efter 
at have taget sin universitetsgrad i Cambridge i 1895 og fortsat 
som fellow ved sit kollegium til 1902 gik han derefter i 6 aar 
til Leeds som professor i »Economics«, men vendte i 1908 til
bage til Cambridge som »supervisor« i historie ved sit gamle 
kollegium (King’s). Skønt en af Alfred Marshalls yndlingselever 
vragede han saaledes nationaløkonomien til fordel for historien, 
indtil han endelig i en alder af 55 aar fik saadanne arbejdsvilkaar, 
at han helt kunde hellige sig sin egentlige interesse den økono
miske historie. Disse lidt trange arbejdskaar betød, at han først 
1926 havde været i stand til at udsende første bind af sit hoved-

1 Se ndfr. s. 293 f.
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værk »The Economic History of Modern Britain«, der fulgtes af 
andet og tredie bind i 1932 og 1938, og som i alt dækker tiden 
1820—1914. Det omfatter saaledes et af de vigtigste tidsafsnit i 
Englands økonomiske udvikling, der selv for I. binds periode, 
tiden 1820—50, hidtil ikke havde været dækket af nogen sam
menfattende skildring og for hvilken mange enkelte sider af den 
økonomiske udvikling heller ikke var dækket af monografisk 
behandling. Claphams skildring faar sit præg ved et mylder af 
nyfremdragne kendsgærninger. Det vil altid forblive af grund
læggende karakter. Yderligere naaede Clapham efter at han i 
1938 havde trukket sig tilbage fra sin lærestol i Cambridge at 
fuldende en fremstilling af »the Bank of Englands History«. 
Denne, ligesom tredie bind af hans »Modem Britain«, er mindre 
massiv og tung i fremstillingsformen end hans tidligere arbejder. 
Sir John Clapham blev i sine sidste leveaar engelsk økonomisk 
histories »great old man«. Ved Sir Wm. Scotts død 1940 fulgte 
han denne som præsident for the Economic History Society, 
paatog sig sin del af krigens byrder ved fornyet universitets
virksomhed og bestridelse af officielle hverv og beklædte endelig 
ogsaa et par aar stillingen som president for the British Academy. 
Han fandt ogsaa tid til, efter dr. Eileen Powers død 1940, ene 
at færdigredigere første bind af Cambridge Economic History 
(se ndfr. s. 296 ff.). Han overlevede krigen, men døde endnu 
inden udgangen af 19451.

Naar dr. Eileen Power 1931 naaede frem til at bestride 
det første professorat i økonomisk historie ved London School of 
Economics, kan hendes vej dertil nok synes at have været noget 
lettere end Sir John Claphams til lærestolen i Cambridge, men 
helt ligetil var hendes bane dog heller ikke. Fra Cambridge og 
Girton, hvorfra hun graduerede og hvor hun fungerede som 
Director of Studies in History i aarene 1913—20, gik hun 
1921 til London School of Economics, hvor hun indtil sin død 
virkede som lektor, docent og tilsidst som professor, en karriere 
som ikke stod aaben for en kvinde i Cambridge. Hendes bog

1 Se bl. a. professor M. Postans nekrolog i Ec. H. Rev. XVI (1946), 56 f. 
samt den sammesteds trykte bibliografi af hans arbejder (s. 56 fl.).
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»Mediæval English Nunneries« (1922) og en udgivelse af »Tudor 
Economic Documents« sammen med professor Tawney, fulgtes 
1933 af »The Wool Trade in the Fifteenth Century«, et af de 
vigtigste bidrag til den af hende selv sammen med dr. Postan 
redigerede samling af »Studies in English Trade in the Fifteenth 
Century« (se iøvrigt ndfr. s. 290 f.). Den samlede fremstilling af 
engelsk uldhandels historie, hvortil Eileen Power havde gjort 
store forarbejder, naaede hun dog ikke at give, men hun behand
lede vigtige faser heraf i the Ford Lectures, som hun holdt i 
Oxford i 1938. De er efter hendes død 1940 udgivet af professor 
Postan. »The English Wool Trade« er et smukt vidnesbyrd om 
Eileen Powers sjældne ævne til klar fremstillingsform og viser 
overlegen beherskelse af et stort stof, men den naturligt til
hørende redegørelse for og indgaaende analyse af det omfattende 
og sammensatte materiale, der var forelæsningernes grundlag, 
maa man naturligvis savne. Eileen Power ejede efter fra alle 
sider samstemmende vidnesbyrd en enestaaende ævne til at 
komme i kontakt med sine medmennesker. Den gjorde hende 
til en meget betydelig universitetslærer. Hendes ævne til at 
knytte forbindelser var tillige af stor værdi i forholdet til uden
landske fagfæller. Et forhold der fik betydning ved hendes med
redaktion af »Cambridge Economic History«.

Hvor nært knyttet dr. Eileen Power ogsaa var til sin frem
ragende kollega ved Londons universitet, professor R. H. Taw
ney kan man læse af hans smukke og følte nekrolog i Economic 
History Review X (1940), 92—94.

I ikke mindre grad end dr. Eileen Power er professor Tawney 
— udgaaet fra Oxford — en fuldgyldig repræsentant for den 
fornemme engelske universitetskultur, hvis kendemærke er en 
gammeldags humanistisk universaldannelse, som man i nutidens 
mod nyttegivende kundskabstilegnelse vendte verden forgæves 
kan søge andetsteds. Men professor Tawney har i endnu højere 
grad end Eileen Power et janusansigt. Han er ikke blot en be
tydelig social og økonomisk historiker. Som kristelig socialist 
har han sit faste stade i nutidspolitik med saa nær tilknytning 
til det engelske labourparti, at kun hans eget ønske har været
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en hindring for, at han i efterkrigstidens England sidder paa 
en ledende post som sit partis repræsentant. Intim medleven 
i nutidspolitik kan være baade farlig og saare nyttig for en 
historiker. Det kan føre til haardhændede tilbageslutninger 
fra nutidsforhold til fortidens, men den kan ogsaa bidrage til 
en mere realistisk forstaaelse af fortidens hændelser, end man 
tit kan finde hos de historikere, der har tilbragt hele deres liv 
i biblioteker og arkiver. Tawneys medfødte indfølingsævne i 
tankesæt og levevilkaar afvigende fra hans egne er i lige grad 
kommet hans arbejde med moderne samfundsproblemer og til
svarende i fortiden til gode og garanterer mod alle falske tilbage
slutninger. Kun i æmnevalg afspejles hans stade i nutiden som 
social politiker. Hans første betydningsfulde historiske arbejde 
er »the Agrarian Problem in the Sixteenth Century« (1912). Det 
maa endnu betragtes som hovedværket til belysning af Eng
lands agrare udvikling i 16. aarh. Han lægger heri indtrængende 
forstaaelse for dagen af hvilke konsekvenser ændringerne i 
agrarstrukturen og omfattende ejendomsskifter, hovedsagelig 
foraarsaget ved kirkegodsets inddragelse efter bruddet med 
Romerkirken, maatte faa for den engelske landbobefolkning i 
retning af vanskeligere levevilkaar. Tawneys moderne mod
stykke til dette værk »the Land Question in China« (1932), 
der var frugten af et aars studier i marken, viser samme dybt- 
gaaende forstaaelse af Kinas sociale problemer i nutiden som af 
Englands i 16. aarh. Seks aar før var den af Tawneys bøger, 
der har vundet den videste læsekreds, »Religion and the Rise of 
Capitalism« (1926) udkommet1. I denne løfter han, som repræsen
tant for engelsk kristelig social kultur, sin røst i den allerede 
længst af Max Weber rejste diskussion om de forskellige kristne 
trosbekendelsers — først og fremmest Calvinismens i dens 
skotsk-cngelske udformning (Puritanismens) — forhold til den 
i efterreformationstiden hurtigt fremvoksende kapitalisme. Taw- 
ney er ikke i samme grad som Max Weber og andre fremragende 
tyske forskere problemstiller. Men man har vist lov til at sige,

1 Bogen har haft den for et historisk værk sjældne ære at blive udsendt 
i serien af Penguin books allerede i 1937 og i 1947 i Pelican book serien.
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at han med sin intime indføling i tankegang i 16. aarh.s England
— som han ogsaa har lagt for dagen i sin indledning til udgaven 
af Thomas Wilsons »Discourse of Usury« — har haft bedre 
forudsætninger for og held med at mikroskopere fortidens eget 
syn paa det omdiskuterede spørgsmaal, i hvert fald for saa vidt 
angaar 16. aarh., end nogen anden forsker, han være sig tysk, 
fransk eller britisk, og derved ydet et betydningsfuldt bidrag 
til, at Webers fængende these blev reduceret til proportioner, 
der bedre svarer til det historiske forløb.

Et vidnesbyrd om Tawneys brede orientering i europæisk hi
storie og ævne til udvælgelse og vurdering er hans kritisk-biblio- 
grafiske studie over »Modern Capitalism« i Economic History 
Review IV (1933), 336—56. Sammen med professor Postans til
svarende oversigt over »Medieval Capitalism« (ibidem, 212—227) 
udgør den den bedste eksisterende oversigt over dette for den 
økonomiske historie saa centrale æmne. Som hjælpemiddel til 
hurtig orientering i den herhenhørende omfattende litteratur kan 
disse to artikler ikke tilstrækkeligt anbefales. Enhver, der skal 
behandle et mere specielt punkt indenfor denne æmnekreds, kan 
her finde sit udgangspunkt. Af senere studier fra Tawneys haand 
kan der særlig være grund til at fremhæve »The Rise of the 
Gentry, 1558—1640« (Ec. H. R. XI (1941), 1—38). Et interes
sant bidrag til engelsk social historie, som Trevelyan beklage
ligvis ikke har været i stand til at drage nytte af.

Fra the Economic History Reviews start i 1927 og indtil 
1934 bestred Tawney sammen med den daværende Oxford lee
turer mr. E. Lipson redaktionen af tidsskriftet. I sidstnævnte 
aar overgik redaktionen til dets nuværende redaktør, professor 
Postan. Men medens Tawney fortsat aktivt tog og tager del i 
ledelsen af tidsskriftet som medlem af redaktionskomiteen gled 
Lipson ved redaktørskiftet ud som medarbejder. Bag Tawneys 
tak til Lipson i en redaktionel artikel (Ec. H. R. V (1934), 1 f.), 
hvori han næppe uden overdrivelse tillægger Lipson hele æren
— men samtidig, om end uudtalt, ogsaa hele ansvaret for evt. 
mangler — for redaktionen af tidsskriftet gennem dets første 
7 aar, ligger den bittersøde sandhed, at manglende ævne til
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samarbejde og vigen for anden selv velbegrundet opfattelse fra 
mr. Lipsons side nok har været en medvirkende aarsag til skiftet. 
Mr. Lipsons egne historiske arbejder kan utvivlsomt ogsaa kaste 
en refleks tilbage over paa hvilke omraader hans indsats som 
redaktør af Economic History Review særlig har ligget. Selv 
har han saaledes ikke bidraget til tidsskriftet med nogen af
handling, men med anmeldelser. Ser man paa hans produktion 
i øvrigt, vil man næppe kunne give ham prædikatet historie
forsker i ordets moderne forstand. Hans store trebinds værk 
»The Economic History of England«. I »The Middle Ages« (1915), 
II og III »The Age of Mercantilism« (1931) synes efter sit anlæg 
beregnet paa at afløse Cunninghams pionerværk »The Growth 
of English Industry and Commerce«, men medens Cunninghams 
fremgangsmaade, at bygge sin fremstilling op paa hvad han 
fandt af nogenlunde let tilgængeligt materiale, det være sig 
fremstillinger eller trykte kilder, som det da stod til med den 
økonomisk-historiske forskning i England, var den eneste mu
lige fremgangsmaade, kunde den allerede nogle aartier senere 
ikke gentages. Lipsons bestræbelse for selv i videst mulig ud
strækning at bygge sin fremstilling — om end ikke paa utrykte 
— saa paa trykte kilder, har medført, at han ikke drager den 
fulde nytte af foreliggende monografier, hvori enkelte sider af 
Englands økonomiske udvikling er behandlet, selv om man 
vel finder dem citeret. Dette forhold er yderligere akcentueret i 
de senere udgaver af »Economic History«, hvori de i de mellem
liggende aar fremkomne ofte betydningsfulde behandlinger af 
vigtige sider af Englands økonomiske historie vel er citeret 
og søgt indarbejdet i fremstillingen, men hvor dog naturligvis 
den oprindelige fremstillings struktur er bibeholdt. Ved benyt
telsen af Lipsons værk er det vigtigt at holde sig for øje, at 7. udg. 
af bd. 1 (1937) er udvidet og revideret samt at der i den sidst 
fremkomne udgave (1945) yderligere er vedføjet et appendix 
samt foretaget enkelte tekstændringer. For 2. og 3. bd. »The Age 
of Mercantilism« gælder, at 3. udgaven fra 1943 er udvidet og 
revideret. Lipson er i øvrigt forfatter af den udmærkede haand- 
bog »The History of the Woollen and Worsted Industries« (1921)
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og desuden af haandbøger over 19. og 20. aarh.s europæiske hi
storie (»Europe in the nineteenth Century« og »Europe 1914-1939«).

Med M. Postans overtagelse af redaktionen af Economic 
History Review og skabelsen af en for den økonomisk-historiske 
forskning repræsentativ og tillige aktiv redaktionskomité, kom 
tidsskriftet i strammere form som rent forskningstidsskrift, end 
det havde været under Lipsons medredaktion.

Som ældre engelske økonomiske historikere søgte ogsaa 
M. Postan, efter at have gradueret fra London School of Eco- 
nomics, til tyske universiteter, hvor endnu i tiden efter den før
ste verdenskrig adskillige af den økonomiske historieforsknings 
foregangsmænd virkede. Han vendte derfra tilbage til London 
og knyttedes til London School of Economics. Med sin afhand
ling »Credit in Medieval Trade« (Ec. H. R. I (1928), 234—61), 
men endnu mere med den kompakte afhandling »the Economic 
and Political Relations of England and the Hanse« i »Studies in 
English Trade in the Fifteenth Century« (1933), 91—154, som 
han, som allerede nævnt, selv redigerede sammen med Eileen 
Power, placerede Postan sig straks i centrum blandt engelske 
økonomiske historikere. Postans ævne til at tage problemer op 
til fornyet diskussion og undersøgelse uden at lade sig binde af 
allerede formuleret — og som historisk sandhed fastslaaet — 
opfattelse viser sig allerede i sidstnævnte arbejde, idet han 
vender sig mod den almindeligt herskende opfattelse, at Mer- 
chant Adventurers (forstaaet som de købmænd der handlede 
paa Nederlandene og Vesttyskland) var banebrydende for en
gelsk aktivhandel. Postan paaviser endnu to grupper: vinkøb
mændene, der handlede paa Sydvestfrankrig, for saa vidt frede
lige forhold herskede mellem Frankrig og England, og endelig 
gruppen af baltiske købmænd, der med langt større »adventurous 
spirit« end the Merchant Adventurers allerede i 15. aarh. udbyg
gede engelsk handel paa Preussen (med station i Danzig), men 
som under de vanskelige udenrigspolitiske og konfuse indenrigs
politiske forhold, der herskede i England i størstedelen af aarh. 
lige op til Henrik Tudors overtagelse af magten 1487, ikke alene 
maatte savne den engelske regerings støtte, men til tider ved 
fuldstændig korrupt styre ligefrem direkte modarbejdedes af de
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forskellige magthavere — om end dog ikke med overlæg — i 
kampene mod forskellige grupper af Hanseaterne, først og frem
mest Ly bækkerne (se bl. a. s. 152 f.) med slutresultat, at engelsk 
handel paa de baltiske lande ved aarh.s slutning næsten var 
ophørt og maatte bygges op fra grunden igen.

Postans afhandling viser, at Daenells »Bliitezeit der deut- 
schen Hanse« i virkeligheden langtfra rækker til, hvor det gælder 
skildringen af Hanseaternes stilling til de forskellige nord
europæiske lande1, selv om man ikke andetsteds saaledes som 
for England vil være i stand til at underbygge en ny skildring 
med omfattende statistisk materiale.

Selv om »Studies in English Trade in the Fifteenth Century« 
ikke prætenderer at give en fuldstændig skildring af engelsk 
handel i denne periode, og den indledende afhandling af den 
amerikanske historiker H. L. Gray »English Foreign Trade from 
1446 to 1482« ikke er den mest givende, saa har bogen i hvert 
fald et meget værdifuldt statistisk afsnit, der har afgivet mate
riale til alle afhandlingerne, og som har gjort det muligt for 
enhver af forf. ogsaa at betragte sin specielle studie ud fra et 
helhedssynspunkt. Det er kap. VIII »Tables of enrolled Customs 
and Subsidy Accounts, 1399 to 1482«, hvori de i Exchequer 
udarbejdede ekstrakter af de originale toldregnskaber fra alle 
engelske havne udnyttes paa væsentlig samme maade som af 
Georg Schanz i »Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittel- 
alters«. Det statistiske materiale fra enrolled accounts, der jo 
dog paa en del omraader svigter, naar det gælder forstaaelse 
af handelens differentiering, er af de enkelte forf. suppleret med 
et ret omfattende om end ikke systematisk studium af selve de 
originale toldregnskaber. Det er saaledes alene ud fra disse, at 
Postan er i stand til at drage sin slutning om den engelske bal
tiske handels stærke tilbagegang hen i 15. aarh. Andre af bindets 
afhandlinger er miss Sylvia Thrupps om the »Grocers of Lon
don og miss Carus Wilsons to afhandlinger »The Overseas

1 For Danmarks vedkommende kunde Daenell dog allerede bygge paa 
Wm. Christensens indgaaende studie over »Forholdet mellem Danmark og 
Hanseaterne i 15. aarh.« (1895).
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Trade of Bristol« og »the Iceland Trade«. Denne sidste er ikke 
mindst af interesse for skandinaviske historikere.

Ogsaa i sine senere studier har Postan, der 1938 fulgte Clap- 
ham som professor i økonomisk historie i Cambridge, væsentlig 
koncentreret sig om 15. aarh. En stor studie over engelske gods
regnskaber har krigen og dens krav om anden indsats dog hin
dret fuldførelsen af. I et indledet samarbejde med Sir Wm. Be
veridge til prishistoriens fortsættelse vil de dog bære frugt. I et 
par mindre artikler i Economic History Review har han givet 
udtryk for sit syn paa udviklingen i 15. aarh., dette stilstandens 
aarhundrede. Her tænkes først og fremmest paa artiklen »the 
Fifteenth century« (Ec. H. R. IX (1939), 160—167), der fremkom 
i serien »Revisions in Economic History«. Denne startedes sam
tidig med Postans overtagelse af redaktionen 1934 med en 
artikel om »the great Depression« in Industry and Trade af 
H. L. Beales (Ec. H. R. V (1934), 65—75), og omfatter bl. a. 
artikler af T. H. Marshall om »The Population of England and 
Wales from the Industrial Revolution to the World War« (Ec. H. R. 
V (1935), 65—78), af Eli F. Heckscher om »Mercantilism« 
(Ec. H. R. VII (1936), 44—54) af H. St. L. B. Moss om »the 
Economic Consequences of the Barbarian Invasions« (Ec. H. R. 
VII (1937), 209—216) og af Earl J. Hamilton om »the Decline 
of Spain« (Ec. H. R. VIII (1938), 168—179). Samme vide aspek
ter har den med Postans og Tawneys artikler om Mediaeval og 
Modern Capitalism startede serie »Studies in Bibliography«. 
Denne sidste afløstes i 1943 af en ny serie: »Essays in Biblio
graphy and Criticism«, der indlededes med »History of Economic 
Doctrine« af J. R. Hicks (Ec. H. R. XIII (1943), 111—115). 
Flere af denne series enkelte artikler kan meget vel paralleli
seres med Dansk Historisk Tidsskrifts store kritiske anmeldel
ser, medens den gængse engelske anmelderform ikke afgiver plads 
til mere detailleret i dybden gaaende kritik, og kritiken ofte skal 
deduceres ud fra, hvad vi vilde kalde antydninger

Ved siden af et stærkt varieret afhandlingsstof, der heller 
ikke udelukkende omfatter æmner inden for britisk historie, 
er det ikke mindst disse her nævnte artikelserier, der gør Eco-
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nomic History Reviexv til et næsten uundværligt hjælpemiddel 
for enhver, der beskæftiger sig med problemer indenfor den 
økonomiske historie og af meget større betydning efter at de 
tyske tidsskrifter er sat ud af spillet og det paa endnu bredere 
basis opsatte franske tidsskrift Annales d'Histoire Éconoinique 
et Sociale, der havde afdøde Marc Bloc som hovedredaktør, 
ogsaa er gaaet ind.

En særlig plads blandt engelske økonomiske historikere ind
tager professor Clark. Mere end nogen anden af den nulevende 
generations engelske økonomiske historikere har han gjort 
vekselvirkningen mellem økonomi og politik til sit speciale. 
Man maa derfor ogsaa betegne ham som baade politisk og øko
nomisk historiker, hvilket hans universitetskarriere ogsaa vidner 
om. Gradueret fra Oxford begyndte han sin lærervirksomhed 
her som lektor i moderne historie, men blev, da en lærestol i 
økonomisk historie oprettedes her 1931, den første der beklædte 
dette professorat. Fra Oxford flyttede han i aarene 1943—46 
til Cambridge som Regius professor i modern history, men er 
nu atter tilbage i Oxford som provost for Oriel College. Hans 
første bog »the Dutch Alliance and the War against French Trade 
1688—1697« (1923) er en minutiøs studie over forholdet mellem 
de to da allierede kombattanter i kampen mod fransk over
vælde, men tidligere i aarhundredet forbitrede konkurrenter i 
kampen om europæiske og oversøiske markeder. Det er heri 
Clarks intention — generelt — at vise, hvorledes krig og dens 
følgevirkninger uundgaaelig indvirker paa de økonomiske for
hold — her for saa vidt angaar handelen, der i præstatistikens 
tid er omtrent det eneste omraade, der virkelig kan belyses. I 
sin »conclusion« gør han et forsøg paa at gøre krigens tab og 
gevinst op for de to allierede paa basis af et »svagt« hollandsk 
og et rigere engelsk statistiskt materiale. Han viser sig i dette 
arbejde som en kritisk og nøgtern historiker. At spørgsmaalet 
om i hvilken udstrækning og med hvilken sikkerhed en historisk 
fremstilling dækkende en ældre tidsperiode kan statistisk under
bygges fortsat har beskæftiget ham, viser hans haandbog »Guide 
to English Commercial Statistics 1696—1782«, der fremkom
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1938 som det første bind i en serie Guides and Handbooks udgi
vet af the Royal Historical Society. Som bekendt var England 
foregangsland, hvor det gjaldt udarbejdelse af statistiske oplys
ninger over udenrigshandelen, og Clarks redegørelse for og kri
tiske analyse af fremgangsmaaden ved udformningen af det 
statistiske system — med dets svagheder — paa hvilket det 
hvilede, er forbilledlig. Ganske samme kyndighed viser han ikke 
i afsnittet om the Port books, hvis hovedbetydning jo ogsaa 
ligger i en tidligere periode, hvortil dr. Clarks kendskab er 
betydeligt mindre.

Dr. Clarks indsigt i talbehandling kommer ogsaa kapitlet 
»Population« i hans »Seventeenth Century« til gode. »The Seven
teenth Century«, der først udsendtes i 1929, men 1947 er udsendt 
i anden øget og ændret udgave, er utvivlsomt dr. Clarks betyde
ligste arbejde. Det er en bog af enestaaende karakter i nutidens 
historiske litteratur. I 21 kapitler — der bl. a. omfatter Popu
lation, Economic Policy and Ideas, Commerce, Finance and 
Communications, Comparative Constitutional History, Inter
national Law and Diplomacy, Frontiers, the Interests of the 
States, Political Thought, Religion, Mathematics and Science 
— søger han at karakterisere 17. aarh.s Europa økonomisk, 
politisk og kulturelt. Bogen er vidnesbyrd om dens forf.s intime 
kendskab til 17. aarh.s historie i alle dens aspekter, bl. a. er
hvervet ved udstrakt læsning af aarh.s egne publicister — ikke 
mindst engelske. Relationer mellem de forskellige omraader, og 
udviklingen indenfor disse, søges stadigt paavist. Endnu et 
bidrag til 17. aarh.s historie har dr. Clark givet med »The later 
Stuarts« (1934), et af bindene i den af ham selv redigerede 
serie »the Oxford History of England«.

Skønt dr. Clark siden 1934 har været medlem af the Editorial 
Board of the Economic History Review, er det dog ikke heri, 
men i English Historical Review, man vil finde ham som an
melder. Det forklares ved, at hans tilknytning til English Histo
rical Review er af langt ældre dato. Han var saaledes i aarene 
1920—26 dette tidsskrifts redaktør og atter en kort overgang 
1938—39.
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I en oversigt over engelsk økonomisk historie bør en omtale 
af Sir Wm. Beveridges paabegyndte prishistoriske storværk 
naturligvis ogsaa have sin plads, selv om drøftelse af tekniske 
detailler ikke her skal tages op — for øvrigt kan mange proble
mer nok siges at være fælles for udarbejdelsen af statistik 
baseret paa toldregnskaber og for bearbejdelsen af det materiale 
af forskellig art, hvorpaa en prisstatistik maa baseres. Her skal 
imidlertid henledes opmærksomheden paa Sir. Wm. Beveridges 
tankevækkende udgangspunkt for at tage prishistoriske under
søgelser op. I forordet til det i 1939 udsendte første bind af »Pri- 
ces and Wages in England from the twelfth to the nineteenth 
Century. I. Price Tables Mercantile Era« skriver han herom, 
at han for over 18 aar siden ved at se paa en serie tal repræsen
terende britiske eksport- og en gros priser for perioden 1820 
til 1913 blev opmærksom paa og slaaet af svingninger i korn
priserne, der optraadte med saadan tilsyneladende regelmæs
sighed, at fysiske aarsager syntes at maatte ligge til grund her
for, d. v. s. en klimatisk cyklus, der indvirkede paa høstudbyttet. 
En foreløbig undersøgelse af engelske hvedepriser i 17. og 18. 
aarh. synes at vise, at samme cyklus var mærkbar ogsaa i disse 
to aarh. Derefter rejste Beveridge følgerigtigt spørgsmaalet om 
forholdene havde været tilsvarende i de forudliggende aarh. i 
England samt i andre lande. Af Sir Wm. Beveridges videbegær
lighed spirede hans store prishistoriske arbejde, som efter at 
han havde opnaaet en rundhaandet understøttelse fra Rocke- 
feller Foundation ogsaa kunde udstrækkes til en række andre 
lande, dog som selvstændigt arbejde fra disse landes historikeres 
haand. At Sir Wm. Beveridge til fortsatte undersøgelser og bear
bejdelse af indsamlet materiale har sikret sig professor Postans 
medarbejde maa vække stor glæde, da der antagelig saa 
indenfor et ikke alt -for langt tidsrum kan være haab om at se 
de to følgende bind dækkende »the Manorial Era« samt »wheat 
and wages« fremkomme.

Slutningen af denne artikel kan passende vies omtalen af 
første bind af Canibridgc Economic History. Det er et yder
ligere vidnesbyrd om den økonomiske histories placering i nu-
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tidens England, at Cambridge University Prcss til sine tre store 
monumentale værker Cambridge Modern History, udsendt gen
nem aarene 1902—1910, Cambridge Medieval History 1911— 
1936 og Cambridge Ancient History 1923—1939, i begyndelsen 
af 1930erne besluttede at føje endnu et storværk »the Cambridge 
Economic History of Europe from the Decline of the Roman 
Empire«. I forordet motiveres den ansatte tidsgrænse med, at 
skønt en bredere fremstilling af den økonomiske historie end den, 
der kunde passes ind i rammerne for Cambridge Ancient History 
kunde være tiltrængt, saa havde man dog ved planlæggelsen 
af »Economic History« ment at maatte lade en behandling af 
antikens økonomiske liv ude af betragtning, grundet paa, at 
Cambridge Ancient History da endnu ikke forelaa afsluttet, 
og’ at det essentielle i en saadan økonomisk historie for antiken 
allerede maatte antages dækket af de paagældende afsnit i 
Cambridge Ancient History forfattet af tidens mest sagkyndige 
forskere indenfor disse omraader.

Selv med denne begrænsning af skildringen af Europas 
økonomiske udvikling er det dog en meget stor opgave som 
Cambridge University Press hermed har taget op. Ulige sværere 
end de tidligere, fordi økonomisk historie endnu hører til de 
unge historiske videnskaber. Bestræbelserne fra redaktionens 
side — Professor Eileen Poxver og Sir John Clapham — har som 
ved planlæggelsen og udformningen af rammerne for de til
svarende ældre værker, været at gøre medarbejderkresen saa 
universel eller dog saa almen europæisk som mulig, saaledes 
at man ved behandlingen af hver æmnekreds søgte at med
inddrage tidens fornemste specialister. Medens denne ideal
fordring endnu i vid udstrækning kunde efterkommes ved ud
formningen af forste bind, der i alt væsentlig forelaa færdig 
udarbejdet ved krigens udbrud, vil professor Postan, der har 
overtaget redaktionen af de følgende bind efter de to oprindelige 
redaktørers død, sikkert her møde væsentlig større vanskelig
heder.

Til Cambridge Economic Historys første bind »The Agrarian 
Life of the Middle Ages« (1942,650 sider) har ialt 14 europæiske
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og 2 amerikanske historikere kontribueret. Det generelle ind
ledningsafsnit »the Settlement and Colonisation of Europe« er 
forfattet af den tidligere Breslauprofessor nuværende professor 
ved Hebrcw Univcrsity i Jerusalem, Richard Koebner. Af de 
store navne finder vi AlfonsDopschs, der har skrevet om 
»Agrarian Institutions of the Germanic Kingdoms from the fifth 
to the ninth century«, og ogsaa fransk økonomisk histories mest 
fremragende repræsentant, den nu afdøde Marc Bloch, hvis 
afsnit hedder »The Rise of dependent Cultivation and Seigniorial 
Institutions«. Det er værdifuldt, at østeuropæiske historikere og
saa er indbefattede i kresen af medarbejdere. Saaledes har Bel- 
gradprofessoren Georg Ostrogorsky forfattet afsnittet »Agrar
ian conditions in the Byzantine Empire in the Middle Ages«, 
professor ved universitetet i Poznan Jan Rutkowski har be
handlet forholdene i Polen, Litauen og Ungarn i et afsnit af 
det store kapitel VII: »Medieval Agrarian Society in its Prime, 
der er opdelt i en række enkelte afsnit, og den tidligere russiske, 
senere Belgradprofessor Peter Struve Rusland. Som forf. af 
to af disse afsnit finder vi Skandinaver. Den i den finske vinter
krig faldne meget lovende finske historiker Gunnar Mickwitz 
har skrevet afsnittet om Italien (det vil huskes at Johan Pies
ner oprindelig havde paataget sig at skrive dette afsnit) og 
endelig er afsnittet om Skandinavien forfattet af professor 
Sture Bolin. Det kan ikke nægtes, at han har haft for lidt 
plads til raadighed til at skildre de ikke alt for homogene 
forhold i de skandinaviske lande. Den alle afsnit ledsagende 
bibliografi mangler beklageligvis for dette afsnit, idet forbindel
sen med prof. Bolin i krigens første aar, da bogen blev sat, 
glippede for redaktørerne, og man ikke ønskede af den grund 
at holde den tilbage til efter krigens afslutning. Der gøres imid
lertid opmærksom paa, at et større antal fodnoter paa forhaand 
var sanktioneret for dette afsnit end for noget andet, saaledes 
at læserne derigennem i hvert fald kan faa nogen orientering i 
kildegrundlaget. For øvrigt maa det bemærkes, at det fra de 
øvrige Cambridgeserier overførte princip kun i undtagelsestilfælde 
at tillade anvendelse af noter, føles som et savn, fordi der paa
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adskillige punkter i de forskellige afsnit er ydet originale bi
drag af forf. Imidlertid forstaar man godt redaktørernes og 
Cambridge University Press’ beslutning. Bindet vilde utvivl
somt have blevet uhaandterligt, om der var blevet givet plads 
til noter i større omfang, men savnet føles større end i de 
andre Cambridgeserier.

Endnu to afsnit fortjener særligt at fremhæves. Det meget 
vigtige kapitel III »the Evolution of Agricultural Technique«, 
som den franske professor Charles Parain har skrevet. At 
tvingende fysiske og tekniske forhold er rigtigt opfattede er 
af fundamental betydning under arbejdet med at naa til for- 
staaelse af forskellige agrarsystemer. I kapitlet behandles: 
romersk og middelalderligt landbrug i europæisk middelhavs- 
omraade, landbrugssystemer i Europas tempererede zone, 
landbrugsarbejde og redskaber, dyrkede planter samt husdyr 
og deres opdrætning. Endelig skal nævnes, at slutkapitlet er 
lagt i den tidligere Zurichprofessor Hans Nabholz’ haand. 
Heri søges hovedlinjerne for agrarsamfundenes forhold i middel
alderens slutnings- og paa mange maader brydningstid trukket op.

Uundgaaeligt hersker, i et værk som dette, ikke paa alle 
punkter harmoni mellem de forskellige forfatteres opfattelse, 
og uundgaaeligt vil det, efterhaanden som nye forskningsresul
tater kommer til at foreligge — maaske ikke mindst fra arkæo
logiens side — ret hurtigt ophøre at være fuldt repræsentativt, 
men der er dog al grund til at være de to redaktører og Cambridge 
University Press taknemmelige for den meget store indsats, 
der her er gjort. Værket muliggør hurtig orientering i alle de her 
ind under hørende problemer. Bogens fremkomst under krigen 
er et smukt vidnesbyrd om engelske historikeres heroiske arbejde 
for at »carry on« under verdens hidtil mest krævende krig.



Anmeldelser.

Georg Nørregaard: Danmark og Wienerkongressen 1814-15. 
Kbh. 1948. 238 sider.

Den bog om Danmark og Wienerkongressen, hvormed Georg 
Nørregaard har vundet den filosofiske doktorgrad, behandler et 
begrænset, men centralt emne i dansk historie. Den eneste danske 
historiker, der tidligere har givet en mere indgaaende skildring 
af Danmarks deltagelse i Wienerkongressen er Alexander Thorsoe, 
men hans arbejde hvilede paa et meget spinkelt kildegrundlag. 
Nørregaard har sat sig for, saa vidt det har været muligt, at 
undersøge spørgsmaalet til bunds. Visse udenlandske arkiver har 
han paa grund af forholdene ikke kunnet benytte; og der vil, 
især i Berlin og Wien, stadig kunne fremdrages et og andet af 
interesse. Det danske stof har Nørregaard tilsyneladende udtomt, 
og som helhed maa man sige, at hans afhandling er funderet paa 
et stort forstehaands kildemateriale. Det er hans fortjeneste at 
have fremdraget og behandlet et stort nyt stof, deriblandt den 
ret enestaaende kilde, som udenrigsminister Niels Rosenkrantz' 
dagbog maa siges at være.

Afhandlingen er meget let læst; det skyldes for en stor del 
det for en disputats mindre heldige, at forfatteren har holdt di
skussionen om kildernes udsagn uden for fremstillingen. Nu og 
da diskuteres kildernes forhold i noterne, men ikke i det omfang, 
man kunde ønske, og kildehenvisningerne er som helhed for 
summariske.

Den af Nørregaard anvendte metode kan karakteriseres som 
refererende-ræsonnerende. Han har opstillet en ret fast dispo
sition, der forener en systematisk og kronologisk fremgangsmaade; 
deri indordner han de oplysninger, han har fra kilderne, og de 
betragtninger, han gør derover. Der er imidlertid ikke sondret 
skarpt mellem referat og ræsonnement. For læseren medfører det 
den ulempe, at det er vanskeligt klart at erkende, hvad der
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skyldes kilden, og hvad der skyldes forfatteren selv, idet talrige 
ræsonnementer er overtaget fra kilderne. Dertil kommer, at en 
nøjere efterprøvning viser, at forfatteren undertiden udelader 
passager i kilderne, uden at det fremgaar, at der er tale om ude
ladelser.

Som eksempel paa den her fremførte indvending kan man 
henvise til redegørelsen for den første samtale mellem Frederik VI 
og Alexander I (s. 49). Samtalen kendes kun fra Niels Rosen- 
krantz’ referat, som Norregaard i hovedsagen gengiver, men ind 
i det er der flettet bemærkninger, som staar for forfatterens reg
ning, hvad man dog ikke kan se. Paa den anden side er enkelte 
af Rosenkrantz’ sætninger udeladt, hvoraf en enkelt ikke uvæsent
lig, nemlig Frederik VFs bemærkning til zaren, »at Danmark er 
Ruslands ældste ven, og at han (Fr. VI) smigrede sig ved, at 
tilbudet om at forny de gamle forbindelser ikke vilde blive af
vist«, altsaa et forsøg paa at naa tilbage til tilstanden for 1812- 
aars svenske politik.

Hovedindvendingen imod forfatterens metode er den, at af
standen mellem kildegrundlag og fremstilling er for stor; vejen, 
ad hvilken forfatteren er naaet til sine konklusioner, burde frem- 
træde tydeligere.

I overensstemmelse med tidligere tiders krav til en disputats 
har Norregaard i sin bog en tesis. Han formulerer sit hoved
problem s. 28:

»Efter Wienerkongressens afslutning var det en udbredt op
fattelse i den danske befolkning, at kongen ved sin optræden 
paa kongressen havde reddet det danske riges bestaaen, og en 
tradition derom har levet i befolkningen indtil nutiden. Histo
rikerne har ikke rigtig villet tro derpaa, men det vigtigste spørgs- 
maal, der knytter sig til Danmarks deltagelse i Wienerkongressen 
maa selvsagt være, om denne folkelige opfattelse har haft noget 
paa sig«.

Nu kan der være delte meninger om, hvorvidt dette spørgs- 
maal er det vigtigste i forbindelse med Danmarks deltagelse i 
Wienerkongressen; men det er nu forfatterens opfattelse. Be
svarelsen giver han i to tempi; først undersøger han i et kapitel, 
der kaldes »Truslerne mod det danske riges eksistens« disse truslers 
realitet og kommer (s. 46) til det resultat: »Saa vidt den danske 
regering kunde se, var der endnu en gang fare for det danske 
riges eksistens eller i hvert fald for, at dets territorium skulde 
blive yderligere indskrænket, og kongen drog af sted for at vinde 
eller sikre sit rige. Den folkelige opfattelse af Frederik VFs ind
sats paa Wienerkongressen har haft fat i noget rigtigt, for saa
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vidt talen er om de forhaandsbetragtninger, der drev kongen til 
at tage del i kongressen«.

Efter saaledes at have undersøgt de subjektive forudsætninger 
for kongens rejse, gennemgaas i de følgende kapitler begiven
hederne i Wien, og sporgsmaalet undersøges objektivt. Forfatte
ren kommer til det resultat, at vel var kongens og Rosenkrantz’ 
rejse en nødvendighed, men at man »kun med stærkt begrænset 
berettigelse kan tale om, at kongen ved sin rejse til Wien red
dede Danmark, saadan som den folkelige tradition har vidst at 
fortælle. Nogen absolut fare naaede ikke at dukke op paa selve 
kongressen« (s. 218 f.).

Denne sidste konklusion kunde drages endnu skarpere: der 
er ingen berettigelse i talen om, at kongen reddede Danmark 
ved sin rejse. Naar Nørregaard alligevel anser kongens og Rosen- 
krantz’ rejse for en nødvendighed, hænger det sammen med hans 
tro paa, at »Deres daglige energiudfoldelse hindrede, at man ved 
et tilfælde faldt paa at partere Danmark ud over, hvad man 
allerede havde gjort ved at lade Carl Johan tage Norge«, (s. 218). 
Han kalder nok denne fare hypotetisk, men den er ikke engang 
hypotetisk, den er usandsynlig. Det fremgaar jo nemlig klart af 
Nørregaards afhandling, at Danmark i 1814—15 fik lov til fortsat 
at bestaa, fordi det var i stormagternes interesse, at Danmark 
skulde bestaa. I erkendelse heraf, og da Nørregaard klart viser, 
at kongen ved sin personlige nærværelse ikke opnaaede noget 
særligt, kan man nære tvivl om, hvorvidt kongens rejse til Wien 
overhovedet fik nogen betydning.

Naar forfatteren kommer ind paa disse betragtninger over 
den hypotetiske fare for den danske stat, hænger det sikkert 
sammen med hans vurdering af de subjektive forudsætninger for 
de danske statslederes rejse til Wien, at det var angsten for rigets 
eksistens, der drev kongen af sted.

Det er efter anmelderens mening højst tvivlsomt, om dette 
motiv har været det afgørende. Da der, som Nørregaard oplyser 
(s. 11), intet foreligger om enkeltheder i den tankegang, som førte 
til beslutningen om kongens rejse til Wien maa svaret udledes ad 
indirekte vej. I modsætning til svenske forskere (Varenius og 
Hdjer) tillægger Nørregaard Carl Johans voldsomme trusler imod 
Danmark i 1814 realitet, og følgelig anser han dem af stor betyd
ning for de danske statsmænds opfattelse af situationen. Yder
ligere mener han, at de, da rejsen blev besluttet og sat i værk, 
følte den store russiske hær i Holsten som et farligt værktøj i 
Carl Johans haand.

Der er imidlertid mange vidnesbyrd om, at den danske re-
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gering, da rejsen blev besluttet, bedømte situationen lysere end 
tidligere paa sommeren. Nørregaard gør selv (s. 219) opmærksom 
paa, at »den uomtvistelig kritiske situation indtraf flere maaneder 
for modet i Wien, nemlig da stormagtskommissærerne stævnede 
imod København [maj-juni 1814], Faren var imidlertid dengang 
betydeligt større, end eftertiden almindeligvis har troet. Ind
trykket heraf havde næppe fortaget sig ved Wienerkongressens 
aabning, men bidrog til at skærpe den frygt, som efterretningen 
om Carl Johans trusler bragte til udfoldelse«.

Den udvikling, der gjorde den danske regering mere opti
mistisk, refererer Nørregaard loyalt, men han bagatelliserer den: 
»denne forbedring [var] af en meget omdisputabel karakter« 
(s. 27) og »Alligevel var den af Rosenkrantz udstillede optimisme 
for letkøbt« (s. 43), siger han. Denne Nørregaards afvisning af de 
lysere udsigter forekommer mig, ved en undersøgelse af situationen, 
da rejsen blev besluttet og sat i værk, at være uberettiget; sub
jektivt maa det have haft betydning for de danske statsledere.

Rejsen til Wien blev bestemt faa dage efter, at de stormagts
kommissærer, der skulde undersøge de svenske klager over den 
danske regerings holdning til begivenhederne i Norge, lidt ind i 
august 1814 vendte tilbage til København efter en mislykket 
mæglingsrejse til Norge. De frikendte nu definitivt den danske 
regering for de svenske beskyldninger, men kunde samtidig for
tælle om Carl Johans voldsomme udtalelser. Heroverfor tilkende
gav den engelske og den østrigske udsending, at deres lande ikke 
med ligegyldighed vilde se Carl Johan sætte truslerne i værk, 
og det var ganske tydeligt at Carl Johan ikke havde vundet nogen 
af stormagtskommissærerne for sig. I betragtning af venskabet 
mellem Alexander I og Carl Johan maatte man i Danmark især 
fæstne sig ved den russiske kommissær, General Orlovs holdning. 
Han viste ganske tydeligt sin uvilje imod Carl Johan. Straks, da 
Orlov er vendt tilbage til Kobenhavn, meddeler da ogsaa Rosen
krantz 4. august sin konge: »General OrlolT er især meget vel 
stemt og ingenlunde kronprinsen (Carl Johan) hengiven«. (Yngvar 
Nielsen: Aktstykker vedk. Stormagternes Mission til København 
og Christiania i Aaret 1814 (1895), s. 198). Hvis Orlovs indstilling 
blev bestemmende hos den russiske regering, kunde man fra 
dansk side gøre sig haab om støtte i de spørgsmaal, der endnu 
var at løse. Stormagtskommissærernes standpunkttagen maatte 
altsaa, til trods for den risiko den nu udbrudte krig mellem Norge 
og Sverige indebar, give den danske regering en mere tryg følelse. 
Det er paa denne baggrund rejsen til Wien i dagene før 15. au
gust bliver vedtaget. Mens Rosenkrantz tidligere paa sommeren
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havde ment, at kongen, til trods for det ønskelige deri, ikke kunde 
rejse til Wien paa grund af de uafklarede forhold i Norge (Nørre- 
gaard s. 10), saa mente han nu, at forholdene ved stormagts
kommissærernes afgørelse var blevet saa meget sikrere, at kongen 
kunde tænke paa at forlade sit land for en tid. Altsaa paa det 
tidspunkt, da man ansaa faren for rigets eksistens størst, kunde 
kongen ikke rejse. Derimod da faren syntes at være drevet over, 
blev rejsen anset for hensigtsmæssig.

Norregaard vurderer imidlertid s. 215 f. faren for et overfald 
fra Carl Johans side som meget nærliggende. »Hvis han havde 
magt, som han havde agt«, .... »hvis han saa sit snit, vilde han 
styrte sig over sit ofTer, og man kunde ikke regne med, at han 
vilde vente, til han var blevet bemyndiget dertil af højtidelige 
kongresser. Havde han ikke i 1813 vendt sig imod Holsten og 
den jyske halvø, skønt hans allierede ønskede alle kræfter samlet 
mod Napoleon?« Man kan stille det modspørgsmaal: Var faren 
for et angreb fra Carl Johan saa stor? Svenske forskere mener 
det ikke. Og den sammenstilling af forholdene i 1813 og 1814, 
som Norregaard benytter i sin argumentation, giver et urigtigt 
indtryk; det Carl Johan opnaaede efter sin diversion imod Dan
mark ved freden i Kiel 1814 var netop, hvad han havde stor
magternes brev paa; men i august 1814 havde han i forholdet 
til Danmark tydeligt nok stormagterne imod sig. Hans udtalelser 
var nok voldsomme, men det er træffende sagt om ham, at han 
altid handlede meget klogere end man skulde tro efter hans 
udtalelser (Hdjcr). Norregaard gør sig utvivlsomt skyldig i en 
forkert vurdering af Carl Johan.

Med krigsudbruddet mellem Norge og Sverige kunde man 
selvfølgelig frygte, at stillingen for Danmark skulde blive van
skeligere, men den uheldige følge, man i Danmark først havde 
for øje, var de nu opstaaede vanskeligheder ved at faa udleveret 
Rygen og svensk Pommern, som Sverige i henhold til freden i 
Kiel skulde afstaa, en forpligtelse Sverige sagde sig løs fra, da 
Norge ikke kunde erhverves uden kamp. Efter stormagternes 
frikendelse for andel i de norske begivenheder kunde den danske 
regering haabe paa i Wien at faa støtte for kravet om gennem
førelse af Kielerfreden, saadan som Danmark opfattede den.

Med afslutningen af konventionen i Moss 14. august lettedes 
stillingen; andre begivenheder maatte yderligere gøre de danske 
repræsentanter mere optimistiske. Freden med England ratifi
ceredes endeligt, og der sluttedes fred med Preussen og Spanien, 
inden rejsen til Wien blev tiltraadt. Ikke desto mindre siger 
Norregaard, at den af Rosenkrantz udstillede optimisme var for
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letkøbt, og fortsætter: »Selvom man var beroliget angaaende 
Englands stilling, vedblev man i København at være uvidende 
om, hvorledes det russiske hof stillede sig. Man havde jo ingen 
garanti for, at Orlovs indberetninger vilde falde i lige saa god 
jordbund hos Alexander, som Fosters gjorde hos Gastlereagh« 
(s. 43). Det er rigtigt, at man ikke kunde vide, hvad Alexander 
vilde sige til Orlovs indberetning, men alene den kendsgerning, 
at indberetningen var gunstig set fra et dansk synspunkt, maatte 
dog være beroligende, og man havde grund til at vente, at Alex
ander vilde paavirkes af den. I hvert tilfælde stod stormagts
kommissærernes afgørelse af tvisten mellem Danmark og Sverige 
ved magt. Det mest urovækkende var, som Norregaard frem
hæver, tilstedeværelsen af den russiske hær i Holsten, men de 
danske statsmænd havde dog ret til at vente, at den efter kon
ventionen i Moss kunde drages bort. For at sandsynliggøre sin 
opfattelse af faren forlader Norregaard for en stund den danske 
regerings overvejelser, som de var bestemt af det, man saa og 
vidste i København, altsaa det subjektive plan, og gør rede for 
forhandlingerne mellem zaren og Carl Johan om russisk støtte 
til Sverige imod Norge; for de danske statsmænds opfattelse kan 
de ikke have været bestemmende, da de ikke kendte dem, men 
kun vidste, at der kunde blive rejst krav om en genncmmarsch- 
ret. Norregaard opfatter disse forhandlinger som vidnesbyrd om, 
at faren for Danmarks eksistens var reel, »ulykken hang saaledes 
over hovedet paa regeringen i København og Mosskonventionen 
blev i langt højere grad en redning for Danmark, end de danske 
statsmænd vidste af« (s. 44). Men naar man ser paa det, Sverige 
bad om, og som Rusland gav tilsagn til, at 6000 mand russiske 
tropper i givet fald skulde overføres fra Jylland til Norge, kan 
man ikke sige det støtter hans tesis. Over for kravet om gennem- 
marschrct var den danske regering jo parat til at give efter; 
men kravet blev ikke stillet fra russisk side paa grund af krigens 
ophør i Norge.

Saaledes som stillingen tegnede sig i begyndelsen af september, 
da Frederik VI og Rosenkrantz drog til Wien, kunde de fole, at 
faren var ved at være drevet over, de kunde haabe ret snart at 
faa den russiske hær bort fra Holsten og kunde tro paa, at en 
personlig henvendelse til zaren kunde fremskynde sagen, de 
kunde tro, at der var støtte at faa til kravet om overdragelse af 
Rygen og svensk Pommern, og at der var mulighed for yderligere 
erstatning for tabet af Norge, ligesom de havde interesser at 
varetage i forbindelse med organisationen af det tyske forbund. 
Alt det fortæller Norregaard indgaaende om i det følgende, og
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det er denne redegørelse, der giver bogen dens værdi, men han 
mener at maatte fastholde, at saalænge de russiske tropper stod 
i Holsten folte de danske statsledere ikke rigets eksistens sikret. 
Det har utvivlsomt været en skuffelse for dem, at zaren trak 
sagen i langdrag, men der var ingen holdepunkter for, at en op
løsning af staten blev tilstræbt fra stormagtsside, tværtimod.

Endelig er der et motiv for dansk deltagelse i kongressen i 
Wien, som Norregaard mærkelig nok ikke gaar ind paa, nemlig 
de forventninger man fra dansk side maatte knytte til legitimitets
princippet, der spillede saa stor en rolle i staffagen omkring Wiener
kongressens beslutninger. Som medlem af et af de ældste euro
pæiske fyrstehuse kunde Frederik VI haabe paa at vinde et par 
point i kapløbet med den svenske kronprins, der omvendt fryg
tede legitimitetsprincippet mere end nogen.

Der er næppe tvivl om, at den skuffelse deltagelsen i Wiener
kongressen blev for Frederik VI og hans ledsagere delvis bundede 
i, at de havde stillet for store forventninger til legitimitets
princippet og den erstatning for Norge, de mente, der i kraft heraf 
kunde opnaas.

Ved opstillingen af bogens tesis har Norregaard lagt megen 
vægt paa den folkelige tradition; naar der tillægges denne saa 
stor betydning, havde der været grund til noget nøjere at under
søge dens opstaaen, hvad Norregaard imidlertid ikke har gjort. 
Den tankegang, at kongen ved sin deltagelse i Wienerkongressen 
har reddet Danmarks eksistens, er tidligst udtrykt af kongens 
svoger, hertug Wilhelm af Slesvig-Holsten-Beck, der ledsagede 
Frederik VI til Wien. Han kan allerede 30. september 1814, da 
kongen kun har været en uge i Wien, og hans eneste indsats har 
været den uheldige forste samtale med zaren, skrive hjem til sin 
svigerfader, landgrev Carl af Hcssen: »Uden hans [kongens] 
person i Wien vilde Danmark næppe have kunnet være opret
holdt og i det [ulykkeligste tilfælde vilde sikkert en fremtidig 
udstykning af det blive projekteret. Nu vil det holde sig længe«. 
17. oktober kan han fortælle, at kongens nærværelse i Wien vil 
redde Danmark og alene fra denne side betragtet har kongens 
rejse været af den største nytte for fædrelandet. (Danske Mag. 
6 r. I., s. 251 og s. 256). Af det næste brev skrevet 24. oktober 
citerer Norregaard (s. 62) et stykke: »Der er sikkert ingen tvivl 
om, at uden kongens rejse havde man sikkert brugt vort ulykke
lige fædreland til skadesløsholdelser. Her har den offentlige me
ning straks udtalt sig højrøstet til gunst for kongen og vor poli
tiske eksistens er nu forhaabentlig sikret for lang tid fremover« 
. . . Dette brev tolkes af Norregaard som vidnesbyrd om de
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følelser, der paa baggrund af Sachsens skæbne rørte sig hos 
Frederik VI; men disse breve er alle skrevet inden ratifikationen 
af freden med Rusland 14. november 1814, som Norregaard anser 
for »en garanti for at Danmark ikke blev delt af nabomagterne 
eller udslettet af staternes tal« (s. 60). Tilliden til statens redning 
er altsaa ældre end ratifikationen af freden med Rusland. Den 
betragtning, hertug Wilhelm gor gældende, har kongen muligvis 
delt, men dens formaal kan kun være at male baggrunden mørk, 
for at de beskedne resultater, der kunde naas i Wien, dog kunde 
tage sig lidt ud. Der kan næppe være tvivl om, at hertug Wilhelm 
driver royalistisk propaganda. En passus i netop det brev, som 
Norregaard har citeret et stykke af, tyder derpaa. Hertugen 
skriver til landgreven, der var statholder i hertugdømmerne: 
»Hvis det er muligt, saa sørg De dog for, at han [kongen] bliver 
modtaget ret venligt og hjerteligt ved sin hjemkomst«. Det var 
jo heldigvis muligt for landgreven at sørge derfor. Modtagelsen 
blev saa festlig, som tænkes kunde. Hertugen fortsætter sit tema 
i de folgende breve. F. eks. fortæller han 9. januar 1815 — og 
det maa være imod bedre vidende — »at det er et under, at kon
gen endnu har beholdt det, han har, og vi kan ikke takke Gud 
nok for tanken om hans rejse til Wien« (Danske Mag. 6 r. I, 
s. 279). Den folkelige tradition har altsaa sin rod i en royalistisk 
propaganda udgaaendc fra kredsen i Wien. Den har intet med 
virkeligheden at gøre. Der kunde derfor være grund til at tage 
den mindre højtideligt, end Norregaard har gjort.

Der kan saaledes rettes indvendinger baade imod metode og 
tesis, men det maa ikke tilsløre, at Nørregaards bog giver fyldig 
og grundig besked om de problemer, de danske statsmænd havde 
at kæmpe med i Wien; man faar baade de subjektive forudsæt
ninger og den objektive baggrund. Maaske kunde disse to planer 
ved en skarpere problemdiskussion være holdt mere ude fra 
hinanden, men der er i Nørregaards behandling givet et godt 
arbejdsgrundlag. Forskningen er ført ud paa felter, der hidtil 
ikke har været kendt, og samtidig rejser bogen sig som et æres
minde om en retskaffen, ihærdig og trofast statstjener, udenrigs
ministeren Niels Rosenkrantz. Han er ikke bevidst gjort til 
centrumsfigur, men han er reelt blevet det. Troels Fink,
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Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve. VIII Bind. 
1584-1648. Supplement til C. F. Brickas og J. A. Fredericias 
Udgave. Udgivne ved Johanne Skovgaard af Selskabet for Ud
givelse af Kilder til dansk Historie. Kbh. 1947. 469 sider, med 

4 facsimiler.
Aaret efter, at Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk 

Historie var stiftet (jan. 1877), begyndte dets forste publikation 
at udkomme. Det var den store udgave of Christian IV.s egen
hændige breve, besørget af C. F. Bricka og J. A. Fridericia, der 
udgaves i 7 bind 1878—91 i det øjemed at fuldføre den plan, 
som C. Molbech havde begyndt udførelsen af med sin udgave af 
kongens da kendte breve fra 1596—1631 (1848), men ikke havde 
formaaet at fore til ende.

Naar Selskabet i 1947 — 299 aar efter Chr. IV.s død, 99 aar 
efter fremkomsten af Molbechs bind, 56 aar efter afslutningen af 
Bricka og Fridericias udgave og 19 aar efter, at det havde over
draget arkivar frk. Johanne Skovgaard udgiverarbejdet — 
kunde udsende et supplementbind paa 391 numre, tilkommer 
hovedæren Frederiksborgmuseets direktør, mag. art. O. Andrup, 
hvis sporsans og energi det i 1921 lykkedes at fremdrage og for 
den danske stat erhverve den store samling egenhændige breve 
fra Chr. IV til Corfitz Ulfeldt, som befandt sig i grev Alexander 
Kålnoky's eje paa slottet Csicso (ved den daværende ungarsk- 
tjekoslovakiske grænse). 239 af disse breve var hidtil utrykte, 
mens Bricka og Fridericia i deres udgave havde kunnet optage 
185 af dem paa grundlag af afskrifter af Langebek og Klevenfeldts 
medhjælpere, tagne før Corf. Ulfeldts østrigske ætlinge købte 
dem ved den klevenfcldtske auktion 1777. De hidtil utrykte 
breve (sammen med en mindre gruppe, af hvilken der findes af
skrifter fra 18. aarh. i dansk eje) erhvervede hof- og statskansler 
Corfitz Anton Ulfeldt i 1750 gennem den østrigske gesandt i 
Stockholm Chrf. Theodor v. Antivari fra baron Stiernblad, sviger
søn af Joachim Beck-Friis, hvis moder var Corfitz Ulfeldts og 
Leonora Christinas datter Leonora Sophie. Hertil føjer sig en lille 
samling paa 17 breve fra kongen — hvoraf 7 til Kirsten Munk 
og Ellen Marsvin — som findes paa bymuseet i den bøhmiske 
by Neuhaus, og hvoraf Arnost Kraus og Bering Liisberg udgav 
nogle af de interessanteste i Gads Danske Magasin 1908—09. 
Et brev fra Chr. IV. til Corf. Ulfeldt 27/n 1645 (nr. 319), af hvil
ket der findes en tysk oversættelse i Neuhaus, er nu havnet i en 
privat dansk autograf samling, tilhørende prokurist T. Troense- 
gaard.
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7 af »Neuhaus-brevcnc« er trykt af Bricka og Fridericia: 4 
(til kansler Ghr. Friis 22/31622 (I, nr. 184), til Corf. Ulfeldt 16/4 1643, 
dec. 1644 (?), u. dat. (V, nr. 272, 481; VII, nr. 54)) efter »Langc- 
beks Afskr. (efter Orig. hos Klcvcnfcldt 1770)«, 1 (til Corf. Ul
feldt 23/, 1643 (V, nr. 277)) efter 2 afskrifter i Geh. Ark., hvoraf 
den ene af Langebek, 1 (til Jørgen Urne 23/12 1636 (IV, nr. 127)) 
efter J. H. Schlcgels afskr. i Kallske Saml., 4, 441 og en afskr. 
i Maribo Stiftsbibliotek, 1 (til Kirsten Munk 24/3 1629 (II, nr. 
180) efter »Molbcchs Afskr. (efter en Afskr.) i Ny kgl. Saml., 
4, 985 b. Det sidstnævnte brev vides fra auktionskataloget 1777 
ogsaa at have tilhørt Klevenfeldts samling. Supplementbindets 
udgiver frk. Skovgaard formoder, at dette gælder alle Neuhaus- 
brevene (se hendes forord s. X). Men hvordan saa forklare, at 
11 af disse breve (medregnet ovennævnte brev til Corf. Ulfeldt 
27/n 1645) — og blandt disse 9 af stor historisk eller personal- 
historisk interesse — ikke, modsat de andre stykker i Kleven
feldts samling, foreligger i afskrifter af Langebek eller andre 
danske afskrivere fra 18. aarh.? Hertil kommer, at 9 af de 11 
breve er af meget intim karakter (brevene til Kirsten Munk fra 
1615 (nr. 27-28, 31-32) er, som Kraus og Bering Liisberg kaldte 
dem, »kærlighedsbreve«) eller berører intime familieforhold1, hvad 
blandt de af Bricka og Fridericia trykte »Neuhausbreve« kun 
brevet til den uden for familien staaende rigsmarsk Jørgen Urne 
af 23/12 1636 (om Ellen Marsvin, fru Kirsten og »hendes Horunge« 
m. m.) kan siges at gøre. Man kunde gætte, at de 11 var blandt 
de af Antivari købte breve, men de er ikke, som saa godt som 
alle de andre breve i hans samling, forsynet med bogstav og dato 
i øverste venstre hjørne (sml. de bag i supplementbindet rykte 
facsimiler nr. 1, 3 og 4)2, saa formentlig har de deres egen over
leveringshistorie. Men stammer i øvrigt ikke det store flertal af 
baade Kålnoky- og Neuhaus-brevene fra de beckske gaarde i 
Skaane? Her synes efter Corf. Ulfeldts flugt og død og under 
hans enkes fangenskab i Blaataarn det mest nærliggende repo- 
sitorium for ægteparrets brevlige efterladenskaber at maatte 
have været.

At de 18 breve skiltes ud og sluttelig havnede i Neuhaus,
1 Det 10. er cl brev fra dec. 1627(?) (nr. 76) ang. lonning til Rhingrev 

Otto Ludwig og anvisning af ct kammer til ham paa slottet og kan i be
tragtning af forholdet mellem ham og Kirsten Munk maaske ogsaa med
regnes blandt de »intime« breve; det 11. (nr. 238) er en ordre af 27/4 1643 
ang. en ukendt brevviser, som er gammel nok til at gores værgagtig.

2 Det synes heller ikke — saa vidt man forstaar frk. Skovgaards for
ord — at være afskrevne af Bengt Bergius, saaledes som tilfældet er med 
Antivari-brevene (jfr. forordet s. IX).
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skulde efter udg.s gætning skyldes, »at de — som i særlig Grad 
belyste Christian IV.s Forhold til Kirstine Munk — er blevet 
brugt som Beviser for den ulfeldtske Slægts legitime Afstamning, 
af hvilken der i Anledning af Ægteskab og Optagelse i Frøken- 
kloster blev foretaget Undersøgelser i 1760erne og 1780erne« 
(s. X). Hertil er at sige, at kun 10 af brevene vedrører forholdet 
mellem kongen og fru Kirsten, mens resten for det nævnte øjemed 
synes helt ligegyldige.

Kålnoky- og Neuhaus-brevene er det ny binds hovedstamme, 
men det rummer desuden adskillige andre nyfundne egenhændige 
breve fra Chr. IV. Størst interesse blandt disse har 54 breve til 
tyske fyrster og fyrstinder fra aarene 1584—1638, de fleste fundne 
i arkiverne i Dresden, Wien, Hannover, Berlin, Schwerin, Mün
chen og Weimar (af hvilke Fridericia havde besøgt de to første 
for publiceringen af 7-bindsudgaven)1. Forespørgsler til en del 
andre fremmede arkiver (i nogle af hvilke Fridericia havde fore
taget eller ladet foretage undersøgelser) gav intet udbytte. En
kelte breve er trykt efter den svenske samler Bengt Bcrgius’ 
afskrifter af Antivarisamlingens stykker (nemlig hvor dennes 
originaler — det gælder kun faa, hvoraf de fleste lidet vigtige — 
er bortkomne). Endelig rummer bindet nogle breve, paateg- 
ninger og rettelser i kongens haand, hvormed Rigsarkivets sam
ling er forøget siden hovedudgavens afslutning (heraf 11 afgivne 
fra Riksarkivet i Stockholm, tidl. tr. af Lauritz Weibull i Danske 
Mag. 5. r. V, 8—17). Et par som »Efterslet« trykte breve er hen
tede fra en langebeksk afskrift efter en tabt original i Rosenholm- 
arkivet og en afskrift i det Deichmannske Bibliotek i Oslo (tidl. 
tr. i Kirkehist. Saml. 4. r. III (1893—95), 619 f.).

Det vides — og maatte i betragtning af kongens skrivetrang 
a priori ventes — at der har existeret andre egenhændige breve 
og optegnelser fra Chr. IV.s haand end de 3000, som er optagne 
i de foreliggende 8 bind. Udg. tvivler ogsaa om, at hun har faaet 
alle de bevarede med. Det er sandsynligt, at tvivlen er berettiget. 
Men det kan (desværre) anses for temmeligt sikkert, at der næppe 
mere vil fremkomme tilstrækkeligt mange nyfund til at give 
Kildeskriftselskabet anledning til at udsende et 9. bind. Helt 
sikker kan man dog, saa længe Andrup lever, ikke være.

Som udgiverarbejde maa det vægtige supplementbind i 
det hele betegnes som solidt og vederheftigt. De gennem-

1 Til denne gruppe fojer sig brevet til kurf. Johan Sigismund af Bran
denburg 11/10 1613 (nr. 15), som nu ejes af en dansk privalsamler, og det 
efter faesimile trykte brev til hertuginde Elisabeth af Braunschweig 10/9 
1625 (nr. 50).
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gaaende forstandige principer fra Bricka-Fridericia-udgaven er 
fulgt med streng pietet — undertiden for streng, som naar en 
nu forældet form og stavemaade for (især udenlandske) ege
navne er bibeholdt, og bogtitler gives i forkortet (undertiden 
direkte urigtig) form og oftest uden udgivelsesaar (e. g. »Biogra
fisk Leksikon, red. af P. Engelstoft« (s. 47), »Sveriges Krig 1611— 
1632« (s. 14), »Hojer, Sverige« (s. 178)). I et par tilfælde har dette 
medført en pietetsløshed mod forgængerne. Naar det oplyses, at 
brevet nr. 50 (til hertuginde Elisabeth af Braunschweig lü/9 1625) 
er trykt efter »Facsimile i Oncken, Allg. Geschichte, 3. Haupt- 
abth. 111-2, s. 296« (□: G. Winter: Geschichte des dreissigjährigen 
Krieges, 1893) og at brevet til hofprædikant Peder Winstrup 5/10 
1637 (nr. 390) tidligere er trykt i »Kirkehist. Saml. 4. r. III, 
619 f.« (udg. 1893—95), volder de manglende aarstal, at den 
uskyldige læser sidder med en skummel mistanke om, at Frideri- 
cia — maaske den boglærdeste af alle danske historikere — kan 
have overset denne facsimile og dette trykte brev, før han af
sluttede sin udgave1.

Noterne er udarbejdede med megen omhu, omend de gennem- 
gaaende er mindre udførlige end de Bricka-Fridericiaske, til dels 
fordi de i mange tilfælde kan nøjes med at henvise til disse; ikke 
sjældent bygger de paa arkivundersøgelser. I den ikke-danske 
literatur, som yder bidrag til Chr. IV.s historie, er udg. dog 
mindre velbevandret, end Fridericia var. Excnlpelvis kan anføres, 
at der i noterne til brevomtale af forskellige russiske gesandt
skaber i 1640'erne ikke er henvist til N. N. Bantys-Kamenskij’s 
velkendte værk »Obzor vne&nich snoSenij Rossii (po 1800 god)«, 
i hvis bd. I (1894), 222—27 de alle er ret udførligt omtalt. Om 
den politiske baggrund for brevet til kurf. Joachim Frederik af 
Brandenburg april 1603 (nr. 6) kunde en del være fundet i S. U. 
Palme: Sverige och Danmark 1596—1611 (1942), 345 f., 354 f., 
468 f., om den kursachsiske fredsmægling 1626—27 (nr. 67, 69, 
71—72) og Chr. IV.s klage: »Mir düncket, dass der Beyer Fürst 
mehr Keysser agirt dann der Keyser selbst« (s. 93) i W. Goetz: 
Die Politik Maximilians I. von Baiern und seiner Verbündeten 
1618—1651, 2. Th., III (1942), 375—511 passim og i H. Hall- 
wich: Fünf Bücher Geschichte Wallensteins III (1910), 154 ff., 
om Chr. IV.s fredsmægling i Tyskland efter Pragfreden (jvf. nr. 
86) i S. Arnoldsson: Svensk-fransk krigs- och fredspolitik i Tysk
land 1634—1636 (1937). Exempelrækken kunde let øges.

1 Det virker ogsaa »unfair« (naturligvis utilsigtet), naar det ikke op
lyses, at den mangelfulde langebekske afskrift, hvorefter brevet nr. 57 er 
trykt hos Bricka-Fridcricia (II, 8 f.), er taget «ex copia«.
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(thi Chr. IV.s ortografi skal man ikke tage for højtideligt) maaske 
forestiller sig, at de svenske lader (hestene) »tugga« ved ploven 
(for at drøfte den ny tidende eller, som den i brevet nævnte 
Salvius, gaa i seng af drovelse), saa er meningen sikkert, at nabo
magten nok holder sig i skindet.

Der gives bag i bindet (s. 433—41) en nyttig fortegnelse over 
uoverensstemmelser mellem breve, som af Bricka og Fridericia 
er trykt efter afskrifter, og de tilsvarende originaler. Desværre 
stilles man paa s. 441 over for et problem, som udg. og de høj
lærde tilsynsforende burde have skaanet bogens benyttere for. 
Man søger forgæves en fejlliste for hovedudgavens bind VII (til
lægsbindet), indtil man opdager, at kun s. 2—94 i det med »Bd. 
VI« overskrevne stykke gælder dette bind, mens de paafolgende 
rettelser til s. 127—37 gælder bd. VII, uden at dette anføres. 
Er det blot overskriften »Bd. VII« eller mere, som her er faldet 
ud? Man sidder med bange anelser.

Den nævnte fortegnelse viser, hvad udg. da ogsaa i forordet 
konstaterer (s. VIII), at de af Bricka og Fridericia benyttede af
skrifter næsten alle har været omhyggelige gengivelser af origi
nalerne. Det har da i almindelighed været unødvendigt at op
trykke disse. Dette er kun sket, hvor der findes mere betydelige 
afvigelser mellem original og afskrift. I nogle tilfælde er der 
maaske optrykt for meget. Som nr. 40 (s. 54 f.) trykkes et ud
førligt missive til menige prakticerendc medici i København, 
med kongens tilføjelser i randen (i alt 26 ord). Missivet er med 
indføjelse af de kongelige rettelser trykt i Kbh.s Diplomatarium 
V (nr. 80) efter Sjæll. Tegn. Det havde, især i en papirfattig tid, 
været nok her at meddele de kongelige andele i missivet. Noget 
lignende gælder toldrullen af 18/9 1643 (nr. 215, 2. 262—68), der 
er trykt i Sechers Corpus Const. Dan. V, 389—93; det havde 
været tilstrækkeligt at anføre, at den skyldes kongens egen pen 
samt at meddele fejl og senere ændrede ting (meget faa) og maa
ske et par særligt ejendommelige stavemaader i hans udarbejdelse. 
Helt uforstaaende staar man over for, at Bricka og Fridericia 
VII, Tillæg A—C (s. 143-45) er genoptrykt efter de samme texter 
(bl. a. et tryk fra 1785) og med de samme noter. En henvisning 
havde her været nok. —

En mere indgaaende redegørelse for de nytrykte breves værdi 
for den historiske forskning kan naturligvis ikke her gives. Vig
tigst er uden tvivl brevene til Corf. Ulfeldt som statholder og 
rigshofmester, men ogsaa flere af brevene til tyske fyrster og 
fyrstinder kaster interessant nyt lys over kongens tyske politik, 
især under hans deltagelse i Trediveaarskrigen. Som helhed be-
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tyder samlingen en meget værdifuld berigelse af vor viden om 
Chr. IV. og Danmarks historie i hans tid.

Hvad kongens personlighed angaar, kan naturligvis de ny- 
fundne breve ikke afgørende ændre det vundne billede. Men de 
giver træk til uddybelse og udfyldning af det. De mange ny tyske 
breve viser, hvor svært han ofte havde ved at holde danske ord, 
vendinger og stavemaader fra at stikke hovedet frem. Hans for
hold til svogeren kurf. Johan Sigismund af Brandenburg og den
nes hustru Anna af Preussen belyses morsomt ved brevet til 
sidstnævnte af s/7 1612 (nr. 13), hvor kongen meddeler, at han 
har en mand til en af hendes døtre og beder om at faa et »Conter- 
fei« tilsendt — »Las Deinem herren nichtz daruo wissen« — og 
brevet til samme af 3/10 1614 (nr. 25), hvor han moraliserer: 
»Meiness Erachtenss nach Solthe man die vielen Iacht versamlung 
ihn dissen geferligen zeitthen abskafTen vndt ihn der haushalthung 
sich etxvass besser fuhrsehen, auffdass ess etwass besser zustrecken 
konthe . . .« (s. 35). Flere steder berøres hans betydelige laan el
ler paatænkte laan til kurfyrsten (jvf. s. 11, 27 ff., 31 ff.).

Adskillige breve vidner om Chr. IV.s livslange had til den 
svenske regering (bl. a. nr. 46, 103, 201, 350); med sorg forudser 
han 27/n 1638 (i brev til Corf. Ulfeldt, nr. 102), at der i raadet 
»uyl fyndis dy, som uyl holde ded derfor, att man inted skal 
offendere Suensken« (s. 128). Hans stærke interesse for told- 
sporgsmaal fremgaar bl. a. af det førnævnte udkast til en told
rulle og af en forskrift, dat. 17/10 1642, for affattelsen af de af 
toldskriverne skrevne sedler, som hver dag skal sendes op paa 
slottet (nr. 170). En række af brevene til Ulfeldt vedrører (na
turligvis) pengenøden, og kongen var til det sidste optaget af at 
finde mere guld i den norske erts. Et enkelt sted (nr. 139) frem
glimter hans iver for mejeridriften paa de kongelige slotte og 
ladegaarde, et par andre hans indgaaende kendskab til skibs
bygning (nr. 141, 156). Hvordan han til det sidste levede for sine 
bygværker, ses af brevene til Ulfeldt 8/t og 17h 1648, faa uger før 
hans død: »Tøiihusscns Reparation Er høy nødig. Naar leg faar 
Bredden deraff, da uyl leg gorre Ett affriidtz aff Speruerckit, 
Huorepther man siiden kan gørre Offuerslag paa aldting« (s. 409, 
nr. 367, jvf. nr. 363 og 370).

Et snapshot af den gamle konges dagligliv i hans hovedstad 
giver brevet til Ulfeldt af 23/7 1643 (nr. 207): »Der leg y gar drog 
aff haffuen ud pa Holmen, Da saa ieg, at dy y haffuerne vdenfor 
Østerpordt begiinder at tommerc pa Stadtlige hussc . . . Ded 
første werliigen saledis bliiffuer, at man kan Røre siig, da uyl 
ieg stycke samme gader aff, Tii skal byen gørris wydcr, som be-
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Enkelte steder rejser breve og noter smaa uløste, i visse til
fælde maaske uløselige problemer. I anledning af det foromtalte 
brev til kurf. Joachim Frederik af Brandenburg april 1603 (s. 5), 
der opfordrer adressaten til at møde kongen til fortrolig samtale 
i Wittstock, udtaler udg. sin uvidenhed om, hvor vidt Ghr. IV. 
kom til Wittstock. Hun synes at have overset Sivert Grubbes 
dagbogsindforsel (Danske Mag. 4. r. IV, 16), hvorefter han i hvert 
fald kom til Rostock, hvortil han afrejste fra Malmohus 28/4 1603. 
S. 36 udtrykkes der tvivl om, at den Henrik Lange, som 1615— 
16 var rejsementor for de gottorpske prinser, var kancellisekretær 
H. L. til Oldager. Til støtte for denne identifikation kunde an
føres, at H. L. ikke i Kane. Brevb. nævnes som fungerende i kane, 
mellem 3h 1615 og 4/7 1617 (da han atter ses i virksomhed) og i 
følge Mcdd. fra Rentekammerarch. 1872, 160 fik afsked (orlov?) 
18/a 1615. I indledningsrcgesten til brevet af 5/n 1615 til hertug 
Georg af Braunschweig-Lüneburg (nr. 30, s. 40) siges, at kongen 
»sender Penge til Hvervning«. Hertil rakte de »125 Rossonobcl«, 
som sendtes den unavngivne unge ædling, »vnserem Newen 
krigsman«, ikke langt; de har vel været bestemt til hans person
lige behov.

Brevet til kurf. Georg Vilhelm af Brandenburg 17/5 1626 (nr. 
60) er dateret »kaalbe« (jvf. s. 469). Registeret har blot: »Kalbe, 
tysk By«. Der er to tyske byer af navnet: K. an der Milde (i 
Altmark) og K. an der Saale (i den gang kursachsisk omraade). 
Den militære situation tyder paa, at det er den førstnævnte 
(c. 60 km n. ø. for Wolffcnbüttel, nærmest det i brevet omtalte 
Tangermünde), der menes.

I ordren, dat. Dalum °/i2 1627, om Kirsten Munks afrejse til 
København (nr. 75, s. 95) nævnes blandt rejsedeltagerne, mellem 
adelsmændene og de »thuende Jomfruer«, en uidentificeret »M: 
kaain«. Monstro det skulde være magister Georgius Hahn, der 
kort efter (31/12) fik ansættelse som præceptor for de kongelige 
børn (Mcdd. fra Rentekammerarch. 1872, 187; S. Birket-Smith: 
Leonora Christina, Grevinde Ulfeldts Historie I (1879), Anm. 
s. X)?1 S. 179 (nr. 138) identificeres »den gammel haanreii, som 
nu Agerer fyskemeister offitium«, med Johan Bøgvad (jvf. om 
denne bl. a. Nyt hist. Tidsskr. IV, 238, 316 og Kane. Brevb. 
1613—39 passim). Det er aabenbart den samme »gammel hanrey«, 
som nævnes s. 168 (nr. 125). S. 243 (nr. 200, til Corf. Ulfeldt 
2116 1643) gættes, at »den unge distilator, som kam fra lychten- 
borg«, maaske er Caspar Herbach. Hertil er dog at bemærke, at

1 Den i missive af 7/12 1627 (Dalum) nævnte løjtnant Christoffer Hain 
Stenge (Kane. Brevb.) synes at passe mindre godt i sammenhængen.
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denne paa nævnte tidspunkt var i 40-aarsalderen og ellers i 1643 
benævnes »Snecker« eller »Hoftischler« (Bricka og Fridericia V, 
364). Flere steder (nr. 220, 261, 300, i aarenc 1643—44) nævnes 
en tysk dr. »kneffuei«, som fabricerede noget af kongen efter
spurgt »wand«, og som greven af Oldenburg havde lovet at skaffe 
til Danmark, men der gøres intet forsøg paa at identificere ham. 
Mon det ikke skulde være den vidtberømte dr. Andreas Cnoeffel 
(Cneuffel) (f. i Bautzen, d. 1658 som kgl. polsk livlæge og raad, 
nævnt bl. a. i C. G. Jöcher: Allg. Gelehrten Lexicon I (1750), 1978)?

Et af Kålnoky-samlingens hidtil ukendte stykker er Corf. Ul- 
feldts, af kongen skrevne edelige revers som rigshofmester (nr. 
191), dat. 2/4 1643. Udg. drager af dateringen den slutning (s. 234, 
nr. 1), at det i registrant over Borringe Klosters arkiv nævnte 
brev fra Joachim Beck af 6/4 1643 har ret, naar det deri siges, 
at brevskriveren har talt med Ulfeldt paaskedag (2/4), paa hvilken 
dag U. blev udnævnt til rigshofmester (Birket-Smith: anf. v. I, 
Tillæg og Rettelser s. GXVIII). Den af Fridericia (Danmarks 
ydre politiske Historie II (1881), 292) anførte hjemmel (Relation 
fra Danmark til M. Cracau 18/4 1643), hvorefter udnævnelsen 
fandt sted paaskeaften C/J, synes dog lige saa god. Der er intet 
i vejen for, at kongen kan have skrevet reversen dagen efter 
udnævnelsesaftenen. Den af udg. nævnte alternative dato 4/4 har 
intet steds hjemme.

Undertiden kan Chr. IV.s sprogbrug skabe knuder. I brev til 
Corf/Ulfeldt 12/2 1643 (nr. 183) angaaende udrustning af en 
eskadre til expeditionen til Hamburg taler han om »tømmer at 
gørre Brigger aff tyl Støckerne store och sma« (s. 227). Udg. 
gætter, at »Brigger« er »Brikker«. Der kan maaske være tale om 
en fordanskning af det tyske »Brüge«, d. e. »Tabellatio, breter- 
gerüst« (Grimm: Deutsches Wörterbuch II, 422). I brev til samme 
adressat af 20/B 1643 (nr. 201) skriver kongen, at flaaden er paa 
vej hjem, »Och Er ingen thuiffuel pa, At nar densamme med 
Lycke kommer tylstede igen, at dy Suenske lo lader thuga ued 
Plowen« (s. 244). Udg. fortolker »thuga« som et svensk dialekt
ord, der betyder »en Jernkrog, i hvilken Skaglerne fæstes« (efter 
H. Vendeil: Ordbok över de östsvenska dialekterna (1904), 1048 
dog: »vidja; vidjelänk, ish. i slädar och skaklar«), og slutter, at 
kongens mening maa være, at Svenskerne vil træffe krigsforbe
redelser. Det var jo imidlertid netop, hvad han paa dette tidspunkt 
(hvad ogsaa nævnte brev giver udtryk for) ikke troede paa. Hvad 
enten udg.s sindrige sproglige fortolkning er rigtig,1 eller kongen

1 Hun skylder dog beviset for sin ret til at fortolke »lader« inchoativt 
= »anbringer«.
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administration, 241). I reversen lover Ulfeldt at ville have »god 
och flittig opsiicht pa E:k:M: Indtecht och ucigiifTt« og have 
indseende med bl. a. »alle . . . tolier« (s. 234). Her er ingen konge
lig told- eller anden indtægt undtaget, og flere breve (se s. 245, 
259 f., 268, 279—81, 290, 401; jvf. Bricka og Fridericia IV, s. 
328; V, s. 416) viser da ogsaa, at der, selv om kongen stadig paa 
egen haand disponerede over Sundtoldindtægten, tillagdes Ulfeldt 
som statholder og rigshofmester en vis kontrol med dens opkræv
ning. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der i tidsrummet mellem 
dec. 1643, da forholdet mellem konge og rigshofmester var be
gyndt at blive spændt, og dec. 1647, efter at Chr. IV. havde 
maattet boje sig for Ulfeldt og raadet, ikke findes bevaret konge
breve til rigshofmesteren vedrorende Sundtoldoppebørselen.

Et værdifuldt supplement til vor hidtidige viden om den 
interessante episode i juni-juli 1631, da kongen befalede raaderne 
for fremtiden hver for sig at indgive skriftlig betænkning paa 
hans propositioner, og raadet afslog dette (Kr. Erslev: Akt
stykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermodernes 
Historie II (1887—88), 278—92; Bricka og Fridericia II, 342), 
giver brevet til kansler Christen Friis ls/7 1631 (nr. 389, tr. efter 
Langebeks afskr. efter tabt original i Rosenholm-arkivet). Raadet 
afgav forst en fælleserklæring, dat. 22/6, og dcrpaa affattedc de 
enkelte raader (med undtagelse af kongens vordende svigersøn 
Frants Rantzau) særerklæringer, dat. V?-7/?- Skønt Anders Bille 
begrunder sit skriftlige votum, dat. 2/7 med, at han har »under- 
dannigst nu fornommed, at eders maait. icke dervid ville lade 
det blifve« (d. e. ved fælleserklæringen; Erslev II, 285), erklærer 
kongen i sit brev, at han, da fælleserklæringen overbragtes ham 
af kansleren og marsken, »samme tyd mig paa Eders anbringen 
inted kunde erklerc, cptherdi Riigens Maarss for syn Skrøbelig
hed skyld inted lenger kunde bliiffue tilsteede, Och ieg anden 
dagen tiilig begaff mig paa weiien herud« (d. e. til Gliickstadt, 
hvorfra brevet er dateret). Han er øjensynligt ukendt med den 
1/7-7/7 afholdte skriftlige enkeltvotering og forlanger nu en saadan 
afholdt. Var flertallet mod den foreslaacde nyordning, vilde han 
boje sig derfor. Men »paa ded ingen skall kunde syge Maiora 
anderledis at uerre fallen, end som dy udi sig sclffuer fallen er, 
daa skaldtu in mea præsentia aabne Radtzens ynleg och derafl 
colligere Maiora och dem siiden ued den Eed, du mig och Riigid 
med obligerit er, in Senatu vden nogens formelding forrebringe« 
(s. 427). Den dybe mistænksomhed, som her træder frem, præger 
ogsaa hans udtalelse i samme brev om raadserklæringen af 25/« 
paa hans forslag af 22/fl om et fæstningsanlæg ved Ejderen (Erslev
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II, 292—94; Bricka og Fridcricia II, 342—44): det er »gaadt att 
see, at om samdtlige Riigens Raad ded vnderskrefTuid hafTuer, 
som Riigens Maarss mig præsenterede, at ded afT nogle er bracht 
til ueiie« (s. 427).

Den ny kilde viser, hvor dyb den modsætning mellem konge 
og raad eller en del af dette har været, som de før trykte kilder 
kun lader ane. Det kunde se ud, som om han i sin harme endog 
en tid har afbrudt forbindelsen med raadet1.

I april 1645 lod Chr. IV. afholde skriftlig enkelt votering blandt 
de i København tilstedeværende raader om Hannibal Sehesteds 
plan om at sende flaaden til Norge (Erslev III, 87—105). I maj 
1646 gennemtvang han en lignende votering angaaende Holger 
Axelsen Rosenkrantz’ og nogle officerers forhold ved den svenske 
erobring af Bornholm (Bricka og Fridericia VI, 160—62), men 
kort efter forlangte han forgæves det samme i anledning af alli
ancen med Generalstaterne (sst. 167—69; Erslev III, 214, 221—22). 
Brevet til Corfitz Ulfeldt 2a/6 1646 (nr. 343) viser, at det var 
kansler Chr. Thomesen, der fraraadede den af kongen ønskede 
enkeltvotering ved denne lejlighed.

Hvordan kongen søgte ved »svigersønnernes« hjælp at opnaa 
en raadsafstemning efter sit ønske, viser brevet til Ulfeldt 21/io 
1642 (nr. 174).

Til Torstenssonskrigens historie giver, som udg. paapeger 
(s. 326, 331—33), de nyfundne breve til Corf. Ulfeldt flere hidtil 
ukendte træk, bl. a. vedrørende dommen over Peder Galt. Hvor 
skeptisk kongen var m. h. t. rigets beholdning af duelige flaade- 
chefer, ses af hans ytring i brev til Ulfeldt af 25/5 1644 (nr. 266): 
»leg kender Ingen, som hafTuer Siiett tu fysker bade fechte med 
hinanden End at siige thucnde flader. At den SkefTue gedde ded 
skulle forstå, fordi hånd hafTuer uerrit y Indien, ded kommer 
mig fremmid for« (s. 324).

De fleste af brevene til Corf. Ulfeldt er — som de tidligere 
trykte til ham og til kanslerne — fyldte med mange ting, store 
og smaa, vel mest smaa. En enkelthed, som ved første øjekast 
synes ringe, kan dog ved at stilles ind i en større sammenhæng 
af kultur-, samfunds- eller forvaltningshistorisk art vise sig at 
have adskillig interesse til belysning af den omskiftelsesrige periode 
af Danmarkshistorien, som Chr. IV.s breve omfatter.

Det ny bind af disse breve er en kildesamling af høj rang.
C. O. Boggild-Andersen.

1 27/a var kongen paa Frederiksborg (Bricka og Fridericia II, 344), 
hvortil han ankom 2a/6 (Kane. Brevb.); 2/7 dateres breve fra Kobenhavn 
og Frederiksborg, 7/7 fra Gliickstadt (sst.).
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gindt Er, da er ded best, att den bliiffuer saledis anlagdt, at 
man haffuer ingen Spodt derfor« (s. 251). Til det paatænkte an
læg af en handelsstad og fæstning ved Ballum satte han de stør
ste forhaabninger: »Tii siiden danmarck Er bleffuen tiil nogiit, 
da Er der inted funden sliggen Pladtz, som wor herre haffuer 
giiffuen mig lycke tiil att flinde« (til Corf. Ulfeldt 18/0 1642, nr. 
161, s. 209). Et bidrag til det danske vejvæsens historie giver 
slutordene i ordren 9/12 1627 om Kirsten Munks afrejse fra Dalum 
til København (nr. 75): »Den wogen med ded Segerwerck skall 
med, och huor werckit slaar, skal hånd holle stille och mercke 
steeden, huor at lensmenden skall laade lcgge en Stor steen eller 
laade sette et tree offuerende« (s. 95).

Kendt fra tidligere trykt materiale er Chr. IV.s omsorg for de 
menneskers forplejning, som han havde i sin tjeneste (indbefattet 
børnene i Børnehuset). I det ny bind noterer man hans langvarige 
harme over, at mandskabet paa den hollandske fregat, som i 
juni 1642 forte prins Christian til Hertugdømmerne, var blevet 
forsynet med uspiseligt brod (nr. 151—52, 155). »Man seer ded 
med forundring an, at dy haffuer tordt gifTue sadandt brød ud 
tiil Badtzmenden, ty hånd bringer ingen hund dertil, att hånd 
Edder ded« (s. 195). Et træk til belysning af hans omhu for sine 
egne børn giver brevet til Ulfeldt af x/i 1644 (nr. 241), der viser, 
at han over den nylige tidende om Torstenssons overfald ikke 
glemmer, at lille Ulrik Christian Gyldenlove skal have en foret 
vinterhue og 6 par engelske handsker (s. 293 f.).

Kongens forhold til religionen belyses bl. a. ved hans tyske 
og latinske optegnelse om hans syn paa Rothenburg ®/12 1625 
(nr. 377), brevet til hertug Vilhelm af Sachsen-Weimar 18/2 1629 
(nr. 77), med henspilning paa 2. Timot. 4 (»Meiiner person halber 
sol, ob godt wiil, nimandt zuifflen, dan ich Resoluiret wii ein 
Christ zu leben vnd sterben . . .«), hans udtalelse i brev til Ul
feldt 13/l0 1644 (nr. 285) om, at »leg indted gerne hører fremmede 
Presters Predicker« (s. 342), og hans haarde ord om den for kætteri 
anklagede præst Jørgen Lauritsen Friis, paa hvem »Bøddelen skall 
skecre hans tunge baag aff halss, som hånd hafTucr saa tiid och 
OfTte forargiit syne tilhorer med« (til Corf. Ulfeldt eft. 28/# 1643, 
nr. 218, s. 271, jvf. nr. 227). Den tolerance mod baade katoliker 
og calvinister, han lægger for dagen ved forhandlingerne om alli
ance med Frankrig og Nederland 1646 (nr. 337—38), er tydeligt 
inspireret af Hannibal Sehesteds merkantilisme. For en bestemt 
form for overtro blev han delvis kureret, da han ®/n 1626 under 
belejringen af Hova fik et skud i højre arm. »Durch selbigen schuss 
seind vicl tausent Lugener geworden, die gar gewiss sagten, ich
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wehre hartt oder Skussfrey, der TcufTel hole den, der es kan, 
vnd den, der es zugebrauchen begert« (s. 87).

Atter og atter glimter det mere eller mindre drøje lune frem. 
Morsomst er maaske slutordene i brevet til Ulfeldt fra Rensborg 
23/a 1642 (nr. 149): »GrafT Pendtz driicker nu Inted ymellom 
Maltiiden, Mens hånd holder Maaltiid fraa ty om formiddag, 
Indtil klockcn Er siiu om afTtenen. Vale« (s. 191).

»Kærlighedsbrevene« til Kirsten Munk er allerede kendt. 
Endnu en gang dvæler man ved ordene i brevet af 27/i2 1615 
(nr. 32), der fører os ind i Leonora Christinas faders inderste sjæl: 
»Och Er nocksom uiist och faast, att ted Echteskab, som ymellom 
thuende hecr paa iorden sluttis och beuilgiss udi hiertit och med 
oprichtighcd syden hollis, io Er Gud y himmelen behaageliigdt, 
baag borren [dørren?] saatt all Menniskelige skiick och ordning, 
ty den kan forandriss saa tiidt och paa saa mange manner, som 
ØfTrigheden y huerdt herredom ted for gaadt ahnseer« (s. 45).

Blandt samlingens mange andre breve og enkeltheder skal 
kun et par her berøres.

I brev til administratoren i Magdeburg, markgrev Christian 
Vilhelm 18/8 1626 (nr. 66) nævnes en kaptajn paa Boitzenburg 
(i Mecklenburg) Hermann Clamor v. Mandelsloh, »So von tillj 
durch Eiinen Sneiider, welchen ich in hånden håbe, Eiinen briilf 
ahn dii dennemarckiske Riitterskab hatt abgefertiiget, welchen 
sich zu bcmechtigen alle meiine officirer befleiissigen Sollen, vnd 
daa sii ihn mechtig werden, zum negstem holsteiinisken ambt- 
man liifTueren« (s. 86). Man kunde ønske at kende dette brev, 
dets tilblivelseshistorie og skæbne, men det er aabenbart svært 
at finde noget derom.

Corf. Ulfeldts instrux som rigshofmester synes ikke bevaret, 
og det er næppe udelukket, at en saadan ikke er udfærdiget, idet 
man har holdt sig til hans statholderinstrux af 1637 (Bricka og 
Fridericia IV, nr. 167). Den nyt rykte edelige rigshofmesterrevers 
af 2/4 1643 (nr. 191, fra Kålnokysamlingen) meddeler dog i al
mindelig og summarisk form noget om Ulfeldts funktioner i 
nævnte embede. Et spørgsmaal, som i denne forbindelse rejser 
sig, er det, om Birkct-Smith havde ret, naar han tillagde Ulfeldt 
som statholder og rigshofmester »Overtilsynet med den Del af 
Finantserne, som mere umiddelbart henhørte under Kongen selv«, 
bl. a. »Flaadevæsenet, hvortil Udgifterne for største Delen af
holdtes af Øresundstolden, som Kongen væsentlig betragtede som 
en personlig Indtægt« (Leonora Christina, Grevinde Ulfeldts Hi
storie I, 86). Fabricius undtager indtægterne i »Kongens eget 
Kammer« fra rigshofmesterens overtilsyn (Den danske Central-
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blev det siden — men alligevel kan man af Bro Jørgensens frem
stilling se, at deres forlagsvirksomhed, der har haft ganske an
seelige proportioner, i høj grad har været medvirkende til at 
fremme den kapitalistisk industrielle udvikling. Dette gælder de 
københavnske lærreds- og hosekræmmere, og i provinsen finder 
vi den samme arbejdsform med provinskøbmænd som forlæggere. 
Forlagssystcmet havde den fordel, at den skabte en bedre af
sætningsorganisation og dermed større produktionsmuligheder. 
Alligevel kneb det med kapitaltilgangen, navnlig fordi jorden an- 
saas for et solidere investeringsobjekt, senere blev den tillige et 
udmærket spekulationsobjekt. Rigtig fart i investeringen inden 
for industrien kom der vel først, da staten tog mere direkte del i 
foretagenderne, hvorved stat og private delte tab og gevinst, og 
hele det korrupte system med embedsmændene som paa samme 
tid spekulanter og fabrikanter for statens og egen regning kom til 
at staa i fuldt flor, til skade for staten og til gavn for spekulan
terne. Dette system havde i sidste halvdel af aarhundredet en 
ret stor udbredelse og er ikke mindst knyttet til familien Schim- 
melmanns kreds. Forfatteren skildrer meget indgaaende det pri
vate og statslige kreditgivning, de hoje rentesatser, kurantbankens 
oprettelse, etc., samt hele tilskudspolitikken. En ting faar man 
imidlertid intet at vide om, nemlig i hvor høj grad dansk indu
stri har været finansieret fra udlandet. Endnu i 1760’erne fandtes 
hollandske industrilaan i Danmark. Sukkcrraffinadør Rickart 
havde saaledes faaet lofte om et laan der, han søgte ved »trykte 
sedler« at friste hollænderne, hvilket kongen beklagede, da det 
gav »en slet ide om landets tilstand til kredittens svækkelse«. 
Afsnittene om toldpolitikken bringer intet større nyt, for man 
kommer hen til tiden efter 1797. I et klart og overordentlig in
struktivt kapitel viser forfatteren, hvorledes fortidens »merkan
tilistiske« understottelsespolitik paa et udstrakt omraade levede 
videre trods toldloven af 1797, og ogsaa skildringen af den indu
strielle udvikling under og efter napoleonskrigen er særdeles 
interessant. I det efterfølgende afsnit om den tekniske udvikling 
gives en masse oplysninger af værdi, men man kunde have onsket 
langt flere, og behandlingen er ikke saa god, den gør hist og her 
et ret rodet indtryk. Det kan ikke siges om det følgende, der 
efter min mening er det mest værdifulde i hele bogen. Her be
handles arbejdskraftens stilling, og der findes et væld af oplys
ninger om arbejdsløn og arbejdsforhold af meget stor interesse. 
Fra 1775 sogte man at trykke lønningerne, der laa ret højt for 
specialarbejdere (pressere, overskærere, farvere etc.). Det lyk
kedes kun delvist, men man faar her baggrunden trukket op for
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det haandværkerrøre, der manifesterede sig i 1790’erne, da pri
serne paa levnedsmidler steg ganske kraftigt. Dette »opror« er 
navnlig knyttet til bygningshaandværkererne, men støttedes 
af fabrikslavenes og manufakturernes arbejdere, som fabriks
kommissær og fabrikant Reiersen fra 1770'erne satte kniven 
paa struben. Ogsaa paa anden vis skærpedes forholdet mellem 
arbejdere og arbejdsgivere, idet fabrikanterne igennem stavns- 
baand forsøgte at binde arbejderne for at gøre dem mere med
gørlige, dette forsøg paa løntryk slog imidlertid fejl.

Bro Jørgensens arbejde er en absolut landevinding for dansk 
økonomisk historie, hans kendskab til, hvad han skriver om, 
solid og gedigen og hans vurdering i det store og hele rigtig og 
vel afbalanceret. Selv om der er adskilligt at anke over, findes 
der mere at glæde sig over, ikke mindst, at hele tidens forudsæt
ninger er lagt til grund for behandlingen i stedet for en senere 
tids liberalistisk farvede og fortegnede frasologi. Derved opnaas 
den rette historiske placering, saaledes at man ser kontinuiteten 
i udviklingen baade for og efter den behandlede periodes begyn
delse. Det bør i denne forbindelse nævnes, at forfatteren i sin 
fremstilling tillige har vist, at der fandtes en industriel produk
tion ogsaa før 1730’ernc, da beskyttelsespolitikken satte ind paa 
kraft, der var altsaa et fundament at bygge videre paa; alt 
det nye, der skød op, hvilede, om ikke paa solid klippegrund, 
saa dog langt fra paa sand. ... . n,

Vilhelm Lorenzen: Vore Byer. Studier i Bybygning. I. 
Kbh. 1947. 272 Sider.

Kun faa Aar efter, at Vilhelm Lorenzens omfangsrige Værk 
om vore Klostres Bygningshistorie er blevet afsluttet, har den 
flittige Skribent lagt Grunden til et nyt, hvoraf første Bind alle
rede foreligger.

Vilh. Lorenzens store Produktivitet er i Sandhed forbavsende 
og paa sin Vis beundringsværdig. Den Interesse for vor historiske 
Arkitektur, han herigennem har vakt i vide Kredse, er overordent
lig værdifuld. For sin store Indsats til vore gamle Bygningers 
Bevaring skylder alle historisk interesserede Vilh. Lorenzen Tak. 
Samtidig maa dog siges, at det vilde være overraskende, om der 
ikke i en saa vældig Produktion som Vilh. Lorenzens kunde paa
vises Svagheder. Disse synes som oftest at udspringe af svigtende 
kritisk Indstilling overfor Stoffet og en Mangel paa Evne til at
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Industriens Historie i Danmark. II. Tiden 1730-1820 af J. O. 
Bro Jørgensen. København 1943. 236 Sider.

I den af Axel Nielsen redigerede industrihistorie har Bro 
Jørgensen skrevet 2. bind, omfattende tiden fra 1730—1820. 
Stoffet er naturligvis adskilligt rigere end for den af Aksel E. 
Christensen behandlede foregaaende periode. Bro Jørgensen er 
derfor i stand til paa langt mere tilfredsstillende vis at give et 
billede af dansk industris udvikling end det 17. aarhundredes 
skildrer. Dermed være ikke sagt, at besvarelsen er fyldestgørende, 
der er stadig saa mange huller, ogsaa af rent materialemæssig 
karakter, i denne periode, at man ikke kan faa sin videbegærlig
hed helt tilfredsstillet. I en række tilfælde maa man i dette 
arbejde nøjes med en opremsning af bestaaende virksomheder 
uden nogen egentlig behandling.

Bro Jørgensen er, som man kunde vente, gaaet overordentlig 
grundigt til værks. Hans indsamling af stoffet dækker saa godt 
som hele det industrielle felt, fra husflid over hjemmearbejde, 
smaaværksteder og det større manufakturlignende haandværk 
til de mere komplicerede og mekaniserede storbedrifter, fra det 
private købmandsforlag til de forskellige statslige understøttelses- 
og kreditorganer. I forbindelse hermed behandles synspunkterne 
for statens industri- og toldpolitik, og i relation hertil adskillige 
sider af samfundslivet, ikke mindst socialpolitiske. Forfatteren har 
ordnet og systematiseret dette stof paa udmærket vis og navnlig 
for tekstilindustriens vedkommende leveret meget betydnings
fulde bidrag til dansk industrihistorie. Denne industri er selv
følgelig langt den vigtigste, men man vilde meget gerne have haft 
en lige saa grundig behandling af den øvrige industri, hvad der 
berettes ud over sukkerindustrien er ganske overordentlig spar
somt og lidet givende. Bedømmelsen og vurderingen af materialet 
er gennemgaaende sober og klar, selv om forfatteren enkelte 
steder synes lidt vel rigelig bunden af de klicheer, som horer til 
liberalistisk behandling af merkantilistisk industri- og handels
politik (dovenskab, uvidenhed etc.), og af og til rammer han ved 
siden af. Han drager adskillige steder rigtige og nødvendige 
sammenligninger med arbejds-, afsætnings- og prisforhold i ud
landet, men undlader det i andre. Dette gør sig bl. a. gældende i 
omtalen af handskeindustrien, hvor han næsten helt gaar ind for, 
at kobmandsforlag slog handskemagerne og dermed handske
produktionen ud, en ganske uholdbar konklusion. Hvis kobmands
forlag havde en saadan virkning, havde der ikke eksisteret megen 
europæisk industriproduktion i det 17. og 18. aarhundrede.
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Med særlig udbytte læser man Bro Jørgensens afsnit om arbejds
forhold og arbejdsløn, om hele den eruptive omformning af de 
stive, delvis forældede lavsformer, som manufaktursystemet gav 
anledning til. Hertil bidrog ikke mindst, at man pludselig blev 
præsenteret for kvindelige svende inden for fagene, og at børne
arbejdet trængte frem. Skildringen af kvinde- og børnearbejdet 
er desværre noget spredt. Det vilde have været af betydning, om 
dette vigtige problem havde faaet en mere samlet og koncis be
handling. I denne kunde ogsaa være indflettet den blanding af 
geschäft og filantropi, mest det første, som »de fattige«s anven
delse i produktionen førte med sig, men det skal anføres, at med 
hensyn til spinderiet er dette sporgsmaal ret fyldigt behandlet.

Bro Jørgensen begynder sit værk med en gennemgang af hus
fliden, der havde en ganske anselig udstrækning, og som ret tid
ligt havde udviklet sig til et eksporterhverv, samtidig med at den 
dækkede almuens behov af grovere beklædningsvarer. Inden for 
denne husflid, hvortil forfatteren henregner teglstensbrænderiet, 
hvilket vist ikke helt kan staa for en nøjere prøve, fandt der en 
industriel udvikling sted, og Bro Jørgensen gennemgaar, hvilke 
vanskeligheder denne proces stødte paa, baade hvad angaar 
fremskaffelse af raastoffer og den tekniske bearbejdelse af disse. 
Faarene var smaa, ulden gennemgaaende daarlig, kæmnings
teknikken mangelfuld, vævene ofte daarlige og færdigberednin- 
gen ufuldkommen, navnlig appretering og farvning var det galt 
med. Hvad lærredet angaar, blev hørren ikke ordentlig tørret og 
skættet, og heglene var af daarlig kvalitet. Lige saa galt stod det 
til med arbejdskraften, væverne var uduelige, og med spinderne 
laa det ikke bedre. Det er dog et spørgsmaal, om hele den karak
teristik ikke er tegnet lidt for sort, ialfald hører man de samme 
klager andetsteds i Europa, det er ikke blot typisk dansk, og det 
er under alle omstændigheder givet, at mange af de udenlandske 
varer, der indføres til Danmark ofte lider af de samme brist som 
de danske, selv om det engelske klæde naturligvis rangerede over 
dansk dito. Givetvis havde industrialiseringen mange problemer 
at kæmpe med, mange fejl blev begaaet og usunde foretagender 
skød op hist og her. Det er imidlertid lige saa sikkert, at man 
naaede et stykke frem i teknisk henseende i løbet af aarhundredet. 
Hertil bidrog de bedste af de indkaldte fremmede fabrikører og 
haandværkere, og den industrielle organisation af husfliden, der 
skete med godssystemet som udgangspunkt (Gudumlund, Brahe- 
trolleborg, Lindenborg, Øbjerggaard etc.). Københavnske stor- 
kobmænd var til at begynde med paa enkelte undtagelser nær 
ikke særlig interesseret i at investere penge i industrien — de
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Afhandling i Festskriftet til Johannes Steenstrup). Danmarks 
Byer blev hverken større eller mere betydningsfulde af den Grund.

Forfatteren havde staaet sig ved at lade sin Udtalelse om 
vore Byers Lidenhed staa usvækket; men deres Lidenhed til 
Trods havde de talrige Lighedspunkter med Udlandets, og ved at 
se bort herfra har Forfatteren ladet en Hovedkilde til Forstaaelse 
af vore Byer i 1500-Tallet ligge.

Lad det være nok at belyse dette ved eet eneste Tilfælde. 
Vilh. Lorenzen vier ikke saa helt faa Sider af sin Bog til en Skil
dring af Byernes Befæstning i den paagældende Periode og synes 
ogsaa at forstaa, at den hjemlige Befæstningskunst har været 
afhængig af Udlandets. Han kunde trygt have skrevet, at ikke 
en Toddel af de danske Byers Befæstning i 1500-Tallet forstaaes, 
uden at man i Forvejen har gjort sig fortrolig med Udlandets. 
Til at indse Rigtigheden heraf er det tilstrækkeligt at sammen
ligne Prospekterne af de danske og de nordtyske Byer i Theatrum 
Urbium. Ikke blot paa Befæstningskunstens, men paa utallige 
andre Omraader indenfor, hvad Forfatteren kalder »Bybygning«, 
var man dengang som nu afhængig af Strømningerne fra Udlandet, 
det gælder ikke mindst Husbygningens Teknik og Boligens Ind
retning, hvorom vi nu ikke er slet saa uvidende, som Forfatteren 
(S. 188) vil give det Udseende af.

Dette var i al Korthed et Par Bemærkninger om de Kilder, 
som Vilh. Lorenzen ikke har benyttet, herefter skal jeg give et 
Par Eksempler paa den Maade, paa hvilken Forfatteren anvender 
de Kilder, han har ment tilstrækkelige til at belyse sit Emne.

I Kapitlet om Rigets Fæstningsforsvar og Byerne gor For
fatteren et Forsøg paa en Typeinddeling af vore Byer i aabne 
Byer, aabne Byer med Borg, befæstede Byer uden Borg og ende
lig befæstede Byer med Borg. Til den sidste i befæstningsmæssig 
Henseende fornemste Type henregner han bl. a. Randers med 
Dronningborg (sml. S. 231) og Nyborg. Et nojere Studium af de 
arkivalske Kilder og af, hvad man ad arkæologisk Vej har er
faret om Randers og Dronningborg, vilde sikkert have overbevist 
Forfatteren om, at Randers Bybefæstning intet direkte har haft 
med Dronningborg at gøre, og at Dronningborg ikke var nogen 
Borg, men et civilt Slot, som Christian III indrettede til Enke
sæde for Dronning Dorothea. Paa lignende Maade afslører Studiet 
af den endnu eksisterende Del af Nyborg Slot og de gamle Op- 
maalinger, at dette kun har været befæstet paa et enkelt Punkt, 
som udgjorde et Hjørne af Byens Fæstningsværker. Koldinghus 
betragtes ogsaa fejlagtigt af Forfatteren som en Borg, skønt 
Christian IIFs Ombygning havde omdannet Middelalderborgen
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til et civilt Slot. Fejlagtig er ogsaa Forfatterens Opfattelse af 
Malmohus, hvis Bygningshistorie er blevet klarlagt ved en meget 
grundig Undersøgelse af Erik Lundbcrg i 1930. Lundberg har 
talrige Steder meddelt Resultatet af sine Iagttagelser, uden at 
dette tilsyneladende er blevet bemærket af Vilh. Lorenzen, der 
navnlig paa -eet for hans Betragtninger meget vigtigt Punkt 
fremforer den forlængst gendrevne Paastand, at Christian IIFs 
Borg skulde have haft en indre Ringmur. »Vore Byer« belyser 
ikke med tilstrækkelig Grundighed, hvilke Indgreb i Byernes 
Struktur de nyanlagtc Fæstninger forte med sig. Paa dette Punkt 
skete nemlig virkelige Omdannelser af det middelalderlige By
legeme, som oftest paa Bekostning af Borgernes Interesser. 
Malmohus viser et klart Eksempel paa, hvorledes Kongen trods 
givne Lofter (i Recessen 1536) satte sin Vilje igennem overfor de 
protesterende Borgere (Astrid Friis om Jørgen ICock i Dansk 
Biografisk Leksikon).

Heller ikke om den borgerlige Bebyggelses Karakter giver 
Forfatteren tilstrækkelig klar og rigtig Oplysning, hvilket ogsaa 
i dette Tilfælde først og fremmest skyldes manglende Kendskab 
til Monumenterne. Af Borgerhuse bringes en Række Typetegnin
ger, som straks røber dette; de er i bedste Tilfælde intetsigende, 
i værste misvisende. Dette gælder saaledes Afb. 88, der skal frem
stille typisk Gadebcbyggelse med Gavlhuse, med Motiv fra Ribe. 
Tegningen viser overhovedet ikke eet eneste af de Træk, som er 
typiske for Ribehusene (sml. Hugo Matthiessen: Gamle Huse i 
Ribe S. 12).

Desværre er det muligt at supplere disse faa Eksempler, hvor 
Forfatteren paa afgørende Punkter tager Fejl, med adskillige an
dre, og det lidt forstemmende Indtryk, man modtager ved Læs
ningen af »Vore Byer«, øges kun ved Konstateringen af talrige 
Trykfejl og Fejlskrivninger. Det svenske arkæologiske Tidsskrift 
Fornviinnen staves paa ikke mindre end tre forskellige Maader, 
H.’Wåhlin benævnes Wahlin osv. osv. Naturligvis er dette sidste 
kun Smaating, men de bidrager til at øge Usikkerheden overfor 
Værdien af dette stort anlagte Værk.

Otto Norn.
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holde en Idé fast. Man faar nu og da ved Læsningen af Lorenzens 
Værker Indtryk af, at den store Produktivitet for en Del er op- 
naaet paa Bekostning af den Grundighed, som enhver viden
skabeligt arbejdende Skribent skylder sit Fag. Den letløbende 
Pen viser ikke sjældent en vis Tilbøjelighed til at fare hen over 
Problemerne, sommetider uden at ænse dem, ofte uden at gøre 
et alvorligt Forsøg paa at løse dem.

Det paabegyndte Storværk rummer saa iøjnespringende 
Eksempler paa de nævnte Svagheder i Behandlingen af Stoffet, 
at enkelte bør drages frem ved en kort kritisk Gennemgang.

»Vore Byer« har Undertitlen »Studier i Bybygning«. Dette Ord 
er en sproglig Nydannelse, som Forfatteren (i Indledningen S. 7) 
definerer saaledes: »Synthesen af Byplanen i dens mere eller min
dre skiftende Udformning og den til enhver Tid eksisterende Be
byggelse, som denne er blevet til paa Grundlag af Byplanen«. 
Det er mange og ikke helt klare Ord.

I den Periode, som omfattes af det foreliggende første Bind, 
Tiden 1536—1600, skabtes ingen nye Bydannelser af Betyd
ning, og den Byplan, indenfor hvis Rammer Bebyggelsen voksede, 
var med ganske faa Undtagelser den middelalderlige. Ogsaa for 
de senere Perioders Vedkommende gælder, at Bebyggelsen i det 
store og hele er blevet til paa det Grundlag, Middelalderen havde 
skabt. Dette Faktum er blevet storartet udnyttet af Hugo Matthies- 
sen i hans banebrydende Studier over vore Byers Historie og 
Topografi, og Lorenzen bygger da ogsaa i høj Grad paa disse. 
Hvad der skete af Nyt paa Bybygningens Omraade i Tiden 1536— 
1600 fandt med andre Ord først og fremmest Sted indenfor Be
byggelsen. I Byplanen levede den middelalderlige By videre, 
medens Bebyggelsen Skridt for Skridt ændrede Karakter i et 
uendeligt langsomt Tempo, som bevirkede, at rent gotiske Hus
typer bevaredes uændret helt til Periodens Slutning. Det maa 
da være Opgaven at give et Billede af Bebyggelsens Fordeling 
i den i alle Hovedtræk fra Middelalderbyen nedarvede Ramme, 
dernæst at skildre Bebyggelsens Art. Saaledes stiller Problemet 
sig ogsaa for Forfatteren (S. 66), der er klar over, at det vigtigste 
Hjælpemiddel til dets Løsning ligger i den Konservatisme, hvor
med ikke blot Gaderne, men ogsaa Grundene har beholdt deres 
nedarvede Form og Størrelse gennem Tiderne. Dette giver sig 
ikke blot tilkende i den endnu eksisterende Bebyggelse og kan 
studeres ved Hjælp af Kort og Planer, men først og fremmest 
ved Skøde- og Panteboger samt Brandtaksationer, hvilke Kilder 
tillige giver et Væld af Oplysninger om Bebyggelsens Art. Disse 
sidstnævnte Kilder har Forfatteren ikke benyttet. Man forstaar
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saa udmærket, at Vilh. Lorenzen er veget tilbage for det store 
Arbejde, som en Gennemgang af det omfangsrige Arkivstof vilde 
have været; men enkelte Stikprøver hist og her kunde have været 
nyttige til at give Almindelighederne mere Liv. Andre Forskere 
har allerede faaet Øjnene op for dette Kildemateriales Værdi og 
aflagt Vidnesbyrd om, hvor betydningsfuldt det kan være. Nils 
Gösta Sandblad har saaledes med stort Udbytte i en Afhandling i 
Malmö Fornminnesförenings Årsskrift 1947 behandlet den borger
lige Arkitektur i Malmø paa Grundlag af en Synsforretning fra 
1692. Det er ganske givet, at man ved at inddrage saadant Stof 
under Studierne vil kunne fastslaa væsentlige og hidtil lidet paa
agtede Træk af vore gamle Byers Udseende, Træk, som i mang
foldige Tilfælde vil være af langt ældre Dato end de Kilder, 
hvorigennem de er overleveret.

Da Forfatteren foruden den rent borgerlige Bebyggelse be
handler ikke blot Byernes, men ogsaa Borgernes Befæstninger, 
burde han til Belysning af sidstnævnte have søgt Rigsarkivet, 
hvor han i mangfoldige Tilfælde vilde kunne have fundet Op
lysning om de kongelige Byggeforetagender. Det er saaledes 
uheldigt, at Forfatteren (S. 98) udtaler, at der intet bestemt vides 
om Bygmester Cornelius Altenaus Deltagelse i Befæstningsarbej
der, da man netop takket være adskillige Breve i Det Tyske 
Kancellis Indenlandske Afdeling er særdeles vel underrettet om 
Cornelius Altenaus Virke som Fæstningsbygger.

Ved at undlade Inddragningen af nyt hjemligt Stof, det være 
sig af arkivalsk eller arkæologisk Karakter har Forfatteren ude
lukket sig selv fra at føje nye Træk til det Billede af vore Byers 
Struktur og Udseende, som allerede Hugo Matthiessen har ridset 
op og det med langt klarere og tydeligere Træk. Dette er saa me
get mere beklageligt, som Vilh. Lorenzen ikke har ment det nød
vendigt at tage Hensyn til Udlandets Byplan- og Husbygnings- 
problemer i samme Periode. Forfatteren undskylder sig (S. 257) 
med, at Datidens danske Byer kun lignede sig selv og erindrer om 
deres ubetydelige Størrelse i Forhold til Udlandets. Karakteristisk 
for Forfatterens førnævnte Mangel paa Evne til at fastholde et 
Synspunkt udvisker han straks Virkningen af sine egne Ord om 
vore Byers Ubetydelighed ved at henvise til det relativt store 
Antal, af hvilke Prospekter fandt Optagelse i Braunius’ berømte 
»Theatrum Urbium«. Lorenzen, som har kendt og benyttet T. U. 
i en hel Menneskealder, kan dog næppe være uvidende om, at 
det skyldes Udgiverens nære Forhold til Henrik Rantzau, at saa 
mange Byer baade fra Kongeriget og Hertugdømmerne fandt 
Optagelse i den kölnske Geografs Værk (Jfr. Johanne Skovgaards



Nyt fra historisk Videnskab.

Den 14. juni 1948 bukkede historikeren, dr. phil. Ellen 
Jørgensen, 71 aar gammel, under for den hjertelidelse, som 
havde fulgt hende fra ungdommen, men aldrig formaaet at kue 
hendes stærke vilje og rige og klare aand. Fra skoletiden, hvor 
hun bl. a. havde Edv. Lembcke — der nærede , hendes altid 
stærke og levende danskhedsfolelse — og V. Pingel som lærere, 
vakte historien hendes dybe interesse, og hun valgte trods ual
mindelige musikalske anlæg at tage skoleembedsexamen med 
historie som hovedfag. I studieaarene og senere fik især Kr. 
Erslev og Johs. Steenstrup betydning for hende; deres billeder 
var dem, som først mødte øjet paa væggen bag hendes skrive
bord. Oprindelig havde hun speciale i britisk historie i 19. aarh., 
et emne, for hvilket hun vedblev at bevare interessen, men hendes 
besvarelse af universitetets guldmedailleopgave om den sen
middelalderlige helgendyrkelse i Danmark førte hende ind i et 
dybtgaaende studium af den danske og europæiske middelalders 
kirke- og lærdomshistorie. Hendes største fremstillende arbejder 
paa dette omraade er »Fremmed Indflydelse under den danske 
Kirkes tidligste Udvikling« (1908), for hvilket hun fik Viden
skabernes Selskabs guldmedaille, og den banebrydende disputats 
»Helgendyrkelse i Danmark« (1909). Hertil slutter sig hendes ud
gave af »Annales Danici medii ævi« (1920), »Catalogus codicum 
Latinorum medii ævi bibliothecæ Regiæ Hafniensis« (1923—26) 
og de af hende udarbejdede afsnit i »Greek and Latin illuminatcd 
MSS. in Danish Collections« (1921). Oversigter over nordisk og 
dansk oldtids- og middelalderhistorie har hun givet til den af 
G. Glotz redigerede »Histoire générale« og til Chambers’s Ency
clopædia. Det andet hovedfelt inden for E. J.s forskning var 
dansk historiografi. Efter indledende studier over Hans Gram 
og C. Paludan-Miiller, offentliggjorte i Hist. Tidsskr. (hvortil 
senere kom afhandlinger om C. Molbech (sst.) og C. F. Allen (i
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»Smaaskrifter tilegnede Aage Friis«, 1940), udkom 1931 og 1943 
»Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 
1800« og »Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede«. 
Disse to bind maa betegnes som E. J.s hovedværk. Det er med 
rette indvendt mod fremstillingen, at den i for ringe grad be
handler historieforskningens og historieskrivningens sammen
hæng med den almindelige stats- og samfundsudvikling, men 
værket hviler paa et enestaaende kendskab til og samlevethed 
med ældre dansk historiografi og dens aandshistoriske baggrund 
og vidner om fremragende karakteriseringsevne. Stilen er knap, 
men kærnefuld og dybt personlig. Blandt de existerende sammen
fattende fremstillinger af europæisk og amerikansk historie
skrivning rager dette arbejde meget højt op.

Som bibliotekar i Det kgl. Bibliotek 1915—41 varetog E. J. 
med kærlig omhu den daglige ledelse af haandskriftsamlingen, 
samtidig med at hun udgav en række værdifulde bog- og haand- 
skrifthistoriske afhandlinger. For Selskabet til historiske Kilde
skrifters Oversættelse, hvis formand hun var 1918—37, udgav 
hun kildeskriftsamlingerne »Valdemar Atterdag« (1911) og »Erik 
Klipping og hans Sonner. Rigets Opløsning« (1927). Ogsaa paa 
anden maade lagdes der beslag paa hendes store arbejdskraft og 
personlige offervilje i den historiske videnskabs tjeneste. Hun 
var fra 1917 medlem af Danske Selskab, 1917—22 sekretær i 
Vidensk. Selskabs Kommission for Registrering af litterære Kilder 
til dansk Historie i Udlandet, 1932—34 medlem af samme kom
mission, 1929—34 af Vidensk. Selskabs Ducange-udvalg. Under 
talrige besøg i udenlandske biblioteker fremdrog hun værdifuldt 
nyt materiale især til dansk middelalderhistorie. Sidst, men ikke 
mindst var E. J. 1919—42 medlem af Hist. Forenings bestyrelse 
og 1924—31 redaktør af Hist. Tidsskrift. For det store og meget 
dygtige arbejde, hun har udfort i Foreningens tjeneste, skylder 
denne hende en varm tak. Blandt de hædersbevisninger, der er 
blevet hende til del, kan nævnes Tagea Brandts legat (1924) og 
medaillen »Ingenio et årti«.

I sine yngre aar dromte E. J. om en universitetslærers stilling, 
og for den, der kendte hende nærmere, er det hævet over enhver 
tvivl, at hun med sin grundige og alsidige viden, sin ædruelige 
kritiske sans, sin menncskeforstaaelse og sin evne til at omgaas 
og virke befrugtende paa unge historikere havde egnet sig for
trinligt til en saadan gerning. Som forholdene udviklede sig, kom 
de nævnte egenskaber i rigt maal hendes forskning og hendes 
virksomhed i Det kgl. Bibliotek, hvor hun var en højt agtet og 
afholdt kollega, til gode. Naar hun sad ved sit skrivebord, op-
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taget af sin granskning, kunde hendes ansigt virke lukket og en 
kende barskt. Men faldt talen paa emner og mennesker, der 
interesserede hende, gennemlystes det af aand og blev meget 
smukt, og det lune, hun gemte, kunde da glimte frem paa en 
højst charmerende — man tor næsten sige ungpigeagtig — maade. 
Til det sidste levede og aandede hun for den videnskab, hun nid
kært og uselvisk havde tjent fra sin ungdom. At besøge hende i 
de stille bogfyldte stuer paa Frederiksberg var som at besøge 
en historieforskningens præstinde.

I rækken af danske kvinder, som har ydet en indsats i viden
skaberne, vil E. J. altid indtage en æresplads. Inden for dansk 
historieforskning horer hun til de ypperste.

C. O. Boggild-Andersen.

12. Januar 1948 døde Peter Rochegune Munch (født 25. 
Juli 1870), tidligere Rigsdagsmand, Indenrigsminister, Forsvars
minister og Udenrigsminister, Hovedstifteren af og en af de 
ledende Mænd i »Det radikale Venstre«. Historisk Studium og 
en uafbrudt Sysselsættelse med Historie var Baggrunden for og 
indgik stadig i hans Livsgerning.

Allerede under Skolegang i Viborg Katedralskole stilede 
Munch mod aktiv politisk Virksomhed og vilde ved historisk 
Studium forberede sig dertil. Ud fra radikale politiske og 
sociale Idealer og Synspunkter kom han til at virke for vidt- 
gaaende Ændringer i bestaaende Samfundsforhold, men lagde 
altid Vægt paa de historiske Forudsætninger og vilde ved grun
dig og kritisk Behandling af Kilder og Fremstillinger lære af, 
hvorledes baade Folkets brede Lag saavel som de forende Per
sonligheder til enhver Tid havde tænkt og handlet. Da han efter 
Skoleembedseksamen med Historie som Hovedfag (1895) 1900 
disputerede for den filosofiske Doktorgrad paa 1. Del af Bogen 
om »ICobstadstyrelsen i Danmark fra Christian IV's Tid til Ene
vældens Ophor«, blev det Indledning til et Forfatterskab med 
Emner fra Europas og særlig Danmarks Historie i 18. og 19. 
Aarhundredc. Hans første Bog har bevaret sin Værdi, og dens 
let overskuelige, klare og nøgterne Form kom til at præge alt, 
hvad Munch senere skrev. Hans skarpe Intelligens, rolige Dømme
kraft og uopslidelige Energi gav Forudsætninger for fortsat viden
skabelig Forskning, men Politiken drog ham stærkest; i 1913, da 
han var Folketingsmand og allerede havde været Minister, afviste 
han. da Muligheden bød sig. Tanken om at blive Universitetslærer



330 NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

i Historie, skønt han, efter min Mening, blandt alle jævnaldrende 
var bedst kvalificeret. Han opgav dog aldrig historisk Arbejde. 
Lige fra Studentertiden var han en højt skattet Historielærer, 
og som Led i den Reform, der i 1890erne begyndte med Johan 
Ottosens Lærebog i Nordens Historie, skrev han et System af 
Lærebøger, der dels skulde afløse de ældre, som endnu var præget 
af det nationalliberale Historiesyn, dels indeholdt den Samfunds
kundskab, der ved Munchs Initiativ og Kendskab til Udviklingen 
i Frankrig bragte nyt Stof ind i dansk Skoleundervisning. Disse 
Bøger udkom i mange Oplag og har gennem lang Tid præget den 
højere Almenskoles Historieundervisning. Munch ansaa det for 
en vigtig Opgave, at Ungdommen paa Skolens forskellige Trin 
fik en redelig historisk Oplæring i Overensstemmelse med Viden
skabens Resultater som Grundlag for Deltagelse i det politiske 
Liv. Dette var en af Aarsagerne til, at hans historiske Produktion 
i saa høj Grad blev Skrifter, der i let læselig, instruktiv Form 
var tilgængelige for vide Kredse. Han ansaa den kritiske Special
undersøgelse som en nødvendig Forudsætning for al Historie
skrivning, men følte sig selv mest anlagt for efter Prøvelse af, 
hvad Specialforskere havde fremlagt, at give Oversigter med 
Sammenfatning af de væsentlige Begivenheder og Strømninger i 
Verdenshistorien. Han skrev i Samlingsværkerne »Folkenes Hi
storie«, »Verdenskulturen« og »Det Nittende Aarhundrede« store 
Afsnit særlig om Vesteuropas Udvikling i 18. og 19. Aarhundrede. 
Mest værdifuldt er vel »Folkestyrets Vækst i det 19. Aarhundrede« 
(1924). Hertil kom Behandling af historiske Emner i talrige Fore
drag, Dagblads- og Tidsskriftsartikler, altid sagligt og uden Ten
dens. Munch havde gaaet i Kr. Erslevs metodiske Skole, siden 
lærte han meget af moderne fransk Historieskrivning.

Hovedsagelig skrev Munch om Danmarks Historie fra Frede
rik VFs Dage frem til Samtiden. I 1904 kom en lille fængslende 
Skildring af »Det danske Folks politiske og nationale Gennem
brud efter Julirevolutionen (1830—1848)« med Fremstilling af 
Forudsætningerne for den frie Forfatning. Munch tænkte ofte 
paa som en Slags Fortsættelse af Neergaards »Under Junigrund
loven« at give en tilsvarende samlet Skildring af dansk Historie 
efter 1866. Var det sket, vilde han have lagt en helt anden Vægt 
paa den økonomiske og sociale Udvikling, end Neergaard havde 
gjort.

Munch afviste den Tanke, at den kritisk skolede Historiker 
ikke skulde kunne behandle den nyeste Tid og sin egen Samtids 
Forhold med tilsvarende Objektivitet som fjerne Tiders. Han 
stillede de strengeste Fordringer til sig selv om aldrig at glemme
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det historiske Perspektiv og var paa Vagt for ikke at lade sig lede 
af forudfattede Meninger fremkaldt af Medleven i Dagens Pro
blemer. Hans Selvbeherskelse og et køligt, men ingenlunde tørt 
Temperament prægede Forskning og Fremstilling. Jeg har gen
nem Aarene iagttaget hans Stræben efter kun at skrive, hvad 
kritisk Vurdering af Kildestoffet berettigede. I hans sidste Aars 
Arbejder med den Samtidshistorie, i hvilken han selv havde 
grebet saa stærkt ind, vejede han hvert Ord og udelod helst alt, 
der ikke var sikkert afhjemlet. Hans omhyggelige Kritik under 
Bearbejdelsen svarede til hans utrættelige Stræben efter at samle 
det rigest mulige Kildemateriale. Han havde meget udprægede 
Anskuelser, men det er en stor Misforstaaelse, naar man har 
villet fremstille ham som en stiv, upaavirkelig »Dogmatiker«, 
ogsaa i sin Historieskrivning; han var i høj Grad lydhor og tog 
Hensyn til andres Meddelelser og afvigende Synspunkter. Ogsaa 
i den Henseende var han en ægte Lærling af Kr. Erslev.

Munch var interesseret for i bedst mulig Form at faa tilveje
bragt nye Kilder til 19. og 20. Aarhundredes Danmarkshistorie 
og beklagede, at danske Historikere i altfor høj Grad valgte Em
ner fra ældre Tider. Han medvirkede gerne ved Kildepublikationer 
og fik ved sin Indflydelse paa Bevillingsmyndighederne Lejlighed 
til at støtte saadanne. 1913—14 udgav han, sammen med Aage 
Friis, Fru Heibergs Brevveksling med Krieger og senere, i Fælles
skab med Aage Friis og Elise Koppel, Kriegers politiske Dag
bøger 1848—80; han tog Initiativet til Danske Selskabs Udgave 
af »Danske politiske Breve fra 1830erne og 1840erne«.

I »Det danske Folks Historie« skrev Munch (1926—29) i 
Bind VI—VII Afsnittene om »Det danske Folk og Udlandet 
1864—1901«, »Det danske Folks Livsvilkaar 1864—1914« og 
»Under Verdenskrigen«. I den nye Udgave under Titlen »Schultz 
Danmarkshistorie« (1942—43) fremkom de samme Afsnit efter 
fornøden Revision. Afsnittet om den første Verdenskrig fik sær
lig Værdi ved Munchs Førstehaandsviden fra umiddelbar Del
tagelse i Regeringsarbejdet; Fremstillingen var vel afvejet og 
objektiv. Afsnittet om det danske Folks Livsvilkaar 1864—1914 
var den første selvstændige og udførlige Skildring af Danmarks 
økonomiske og sociale Forhold i hin for Danmarks hele Udvikling 
skelsættende Gennembrudstid.

Ligesom A. F. Krieger opbevarede Munch af historisk og 
politisk Interesse omhyggeligt en Mængde Breve, Optegnelser 
og andet Kildemateriale til sin Samtids Historie. Han nøjedes 
ikke med summariske Dagbogsoptegnelser; han nedskrev Rede
gørelser for vigtige Begivenheder, Samtaler og Overvejelser, men
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sogte stadig at faa Materialet korrigeret og suppleret af med
virkende Politikere fra andre Partier. Naar det politiske Liv ikke 
lagde for stærkt Beslag paa ham, supplerede og tilrettelagde han 
alt dette til Brug ved en samlet Fremstilling. I Perioden efter 
1920, indtil han i 1929 blev Udenrigsminister, gjorde han et stort 
Arbejde med den første Verdenskrigs Historie, og da han i Juli 
1940 blev fjernet fra Ministeriet, tog han, skont legemlig svag, 
med stor Energi fat paa at skrive sine politiske Erindringer. I 
disse er utvivlsomt hans egen Person traadt for stærkt tilbage; 
Sky for at træde for stærkt i Forgrunden var et Udtryk for hans 
Stræben efter ikke at forrykke det historiske Billede. Arbejdet 
med Erindringsværket blev afbrudt, da han efter min Opfordring 
allerede i 1942 tog fat paa Skildringen af »Dansk Politik under 
Verdenskrig og Besættelse 1939—1945«, der blev afsluttet i 
Sommeren 1947. Efter hans Ønske blev Manuskriptet gennem
læst af fremtrædende Mænd af forskellige politiske Partier, og 
han tog Hensyn til disses, iovrigt ikke mange, kritiske og sup
plerende Bemærkninger. Da Bogen udkom, udtalte politiske Mod
standere med Førstehaandskendskab til Begivenhederne uforbe
holden Anerkendelse af Fremstillingens Sandfærdighed og Loyali
tet. Endvidere er der, mig bekendt, ej heller fremkommet nogen 
Kritik, der strider herimod. Munch foretrak en kort Gengivelse 
af det helt uomtvistelige, hvor det kunde forudses, at andre Del
tagere i Forhandlingerne siden kunde nuancere en udførligere 
Fremstilling.

Da Bogen om Besættelsestiden var færdig, vendte Munch 
tilbage til »Erindringerne« med formindsket Legemskraft, men 
med usvækket Aand. Faa Dage før sin Død sagde han, at Til
rettelægning af Materiale og foreløbig Nedskrivning var naaet 
frem i Aaret 1929. Om Perioden, April 1929—Juli 1940, da Munch 
sad i det Ministerium, der bærer Staunings og hans Navn, er 
der udover Bogen om »Dansk Politik under Verdenskrig og Be
sættelse« fra ham kun bevaret spredte Optegnelser, Brevmateriale 
og lgn., antagelig dog af væsentlig Betydning. Hans efterladte 
Papirer er for Størstedelen henlagt i Rigsarkivet, indtil videre 
utilgængeligt, bortset fra en meget stor Brevveksling med mig, 
der især belyser hans Udvikling i Ungdomstiden, før han kom 
ind i aktiv Politik.

Munch havde væsentlig Andel i Stiftelsen af Rask-Ørsted- 
Fondet efter den første Verdenskrig. I 1927 fik han grundlagt 
»Institutet for Historie og Samfundsøkonomi«, hvis Formand og 
sammenholdende og drivende Kraft han forblev til sin Død. 
Han betragtede det som overordentlig vigtigt, at der, særlig til



NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB 333

Behandling af nyere Historie, skabtes gensidigt befrugtende 
Samarbejde mellem Historikere og Nationaløkonomer. Det var 
ham en Skuffelse, at dette kun i ringe Grad blev Tilfældet.

At Munch 1931 blev indvalgt i »Det kgl. danske Selskab for 
Fædrelandets Historie« var Udtryk for, at man forstod, hvor 
meget han betød for Fremme af dansk Historieforskning. Mange 
danske Historikere, ældre og yngre søgte ham i Aarenes Lob for 
at faa Raad, Vejledning eller positiv Støtte. De vil have bevaret 
et stærkt Indtryk af den Klogskab og Interesse, hvormed han 
omfattede dansk historisk Videnskab; med Forstaaelse og Vel
vilje, kyndigt, sagligt og uden Fordom og Ensidighed drøftede 
han, hvad der laa hver enkelt paa Sinde. Der er ingen, der har 
Forudsætninger for at fylde den Plads blandt danske Historikere, 
der er blevet tom ved denne kloge og gode Mands Bortgang.

Aage Friis.

Det er sjældent, at der i udlandet fremkommer arbejder over 
emner af dansk historie eller kildeudgaver, som har hentet deres 
stof i danske arkiver. Naar forskere fra U. S. A. — uden for 
Norden — paa dette felt staar i første række, hænger det natur
ligvis sammen med, at et betydeligt antal blandt Staternes bor
gere er af nordisk herkomst og stadig bevarer interessen for og kon
takten med »the old country«. Mest almindeligt kendt herhjemme 
blandt amerikanske historikere af nordborod er maaske Laurence 
Marcellus Larson, John O. Evjen, B. J. Hovde og Waldemar We- 
stergaard, men andre navne kunde nævnes med hæder i denne 
sammenhæng, og ogsaa amerikanske historikere med ikke-nordiske 
navne — som Lawrence D. Steefel, Franklin D. Scott o. a. — 
har ydet værdifulde bidrag til nordisk historie. Nordisk historie
forskning har al grund til at hilse dette forhold med stor glæde, 
og det er en af de lykkelige følger af den store krigs ophor, at 
forbindelserne atter har kunnet knyttes mellem nordiske og uden
landske historikere saa vel paa denne som paa den anden side 
af Atlanterhavet. Amerikansk historieforskning staar, hvor den 
er bedst, meget højt, og vi kan lære meget af dens synspunkter, 
problemstillinger og metode.

Waldemar Westergaard, hvis slægt stammer fra Thy, har 
gennem .en aarrække ført sine elever ved University of California 
ind i europæisk og ikke mindst nordisk historie og sat dem i gang 
med arbejder paa dette omraade, for en stor del paa grundlag af 
de mikrofilms af arkivalier, han har samlet under sine studierejser 
paa vort fastland. Fra hans egen haand foreligger bl. a. disputat-
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sen »The Danish West Indies under Company Rule (1671—1754). 
With a supplementary chapter 1755—1917« (1917), et værdifuldt 
pionerarbejde (se Hist. Tidsskr. 9. r. VII, 146—49) og »Det sles
vigske Sporgsmaal og Krigen 1864« (1946), der ikke mindst har 
interesse ved de meddelte breve fra den unge officersaspirant, 
senere hestetæmmer og minearbejder i Kalifornien og Nevada 
og til slut slotsforvalter paa Charlottenborg Jørgen Daniel Bruhn. 
Hertil fojer sig nu udgaven af de breve, som den danske adels
mand Christoffer Henriksen Lindenov (1639—97), 1662—70 
sekretær i Danske Kancelli, fra 1688 amtmand over Dronning
borg amt, skrev til embedsmænd i Danske Kancelli, kong Chri
stian V og andre danske statspersoner under sit ophold som 
dansk resident ved det engelske hof 1668—72.

Titelen paa denne udgave: The first Triple Alliance: The Let
lers of Christopher Lindenov., Danish Envoy to London 1668—1672, 
translated and edited, with an historical introduction by Waldemar 
Westergaard, (New Haven: Yale University Press, 1947, lxxviii + 
528 sider), er ikke fuldt rammende. Lindenovs breve føjer ikke 
meget til vor viden om det diplomatiske intrigespil, hvorved 
Ludvig XIV og marki de Lionne opløste den engelsk-hollandsk- 
svenske tripelalliance af 1668 og vandt England og Sverige som 
Frankrigs allierede mod den hollandske handelsrepublik. Som 
resident hørte Lindenov til diplomatiets mindre fisk, og de mere 
betydningsfulde forhandlinger — ogsaa dem mellem England og 
Danmark, som resulterede i traktaten af juli 1670 — førtes over 
hovedet paa ham. Hvad Lindenov skriver om den internationale 
storpolitik er oftest, hvad han har erfaret paa anden eller tredie 
haand. Naar udgaven dog maa hilses som et værdifuldt bidrag til 
17. aarh.s historie, er det, fordi den giver et interessant billede af 
Londons politiske skueplads i de nævnte aar. Den unge danske 
diplomat raadedc øjensynligt over gode informationskilder og 
viser sig som en skarpsindig iagttager af engelsk politik og parla
mentsliv. Man læse f. ex. (i Westergaards engelske oversættelse) 
hans betragtninger i anledning af striden mellem over- og under
huset om »the Bill of Jurisdiction« i nov. 1669:

»It is to be wondered that, with so many high personages with 
positions at court, so many lords and sons of lords, with all the 
judges of England, a part of the aldermen of London, and so 
many jurists depending upon them (of which persons the lower 
house is in the main made up), a strong enough party could not 
be formed in the lower house so that their supporters could have 
prevailed against those who brought about the rejection of the 
said draft« (s. 178—79 f.).
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Sørgede Christoffer Lindenov — hvis fader hr. Henrik L. 
havde underskrevet »Enevoldsarveregeringsakten« og nu sad som 
stiftamtmand over Fyns stift, hvis yngre broder Laurids L. var 
hertuginde Frederikke Amalies hofmester, og hvis soster Kirsten 
1672 ægtede den kongeligsindede Erik Banner — over, at hans 
eget land ikke længere bod paa spændende rigsdags- eller stænder
forhandlinger? Herom melder hans officielle breve naturligvis 
intet.

Naar Westergaard karakteriserer Lindenov som en ringe dansk 
stilist, er det ikke helt retfærdigt. Det 17. aarh.s dansk stod paa 
et ældre sprogtrin end samtidens fransk og engelsk, og L. skrev 
sin tids dansk nærmest bedre end de fleste af sine landsmænd. 
Paa ikke helt faa steder har den lærde udgiver misforstaaet den 
danske original. Den engelsk-svenske traktat af 1665 blev ikke 
sluttet »a/ Coventry« (p. 39), men »by (ved) (Henry) Coventry«. 
L. skriver ikke »quelsott« (p. 100) — hvorom en note forklarer: 
»Presumably dropsy. Cf. Dan. Vatersot, Vattersot, Vandsot« — 
men »guelsott«. »Mumme« (s. 339) er ikke »cardamom«, som 
Westergaard gætter. »Om dee dett schulde vide« kan næppe over
sættes: »as they should know« (s. 37). Andre exempler paa mang
lende fortrolighed med gammeldansk kunde gives.

Indledningen og noterne vidner om flittige studier, men af og 
til farer den amerikanske historiker vild i 17. aarh.s europæiske 
histories udstrakte og kratfyldte skov. Den franske diplomat 
Honoré de Courtin (1627—1703) forvexles (s. 6) med Antoine de 
Courtin (1622—85; jvf. Svenskt biografiskt leksikon IX (1931), 
14—21; samme fejl begaas for resten i Laursen: Danmark-Norges 
Traktater VI, 15 f., 704). »M. Boreel« (s. 9) er Johan Boreel, am
bassadør i England 1667—72, ikke Jacob Boreel. Den spanske 
ambassadør i London 1668 var greven af Molina, ikke den my
stiske »count of Dona« (s. 51). »M. Gabel« (s. 102) er ikke stat
holder Christoffer Gabel, men hans søn Frederik Gabel, gesandt 
i Paris; »M. von Rhede« (s. 167) hverken baron Reede van Ame- 
rongen eller Frederik van Reede, men Hendrik, baron van Reede 
tot Renswoude, hollandsk ambassadør i Madrid 1656—69. »Gro- 
tius« (s. 166) er uden tvivl Pieter de Groot, næstældste søn af den 
berømte Hugo Grotius, hollandsk ambassadør i Stockholm 1668— 
70; »M. Opdam« (s. 256) Jacob van Wasscnaer, baron van Obdam 
(1635—1714), søn af den berømte admiral af samme navn; »Cap
tain Adeler« (s. 269) ikke admiral Cort Adeler, men hans søn 
Sivert Adeler; »Holes« (p. 312, læs: Holck) ikke lord Denzil Holles, 
men kommandanten paa Kronborg Eiler Holck; »the Duke of 
Lorraine« (s. 444) ikke Karl III., men Karl IV. Den uidentificerede
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religiøse forfatter »Gelly« (s. 65) er muligvis den frisiske reforma
tor Gellius (Jelle) Snecanus. Om general Paul Wurtz (s. 363) 
kunde udgiveren have fundet underretning (omend ikke paa hvert 
punkt korrekt) i Dansk biografisk Leksikon (1933—44, XXVI, 
363—64), et værk, som han ikke synes at kende. Men hvem er 
den ænigmatiske »prince of Hamburg« (s. 4)? Gaadefuldt er ogsaa 
stykket om lord Arlington’s hustru paa s. 26, men en note, som 
underrettede læseren om, at Arlington og lord Ossory (jvf. s. 32) 
var gift med de to hollandske søstre Beverweert, kunde have 
kastet noget lys i mørket. En geografisk lapsus er den spørgende 
identificering af »the castle of Siebourgc«, erobret af hertugen af 
Neuburg i febr. 1670, med »Seebrugge« (s. 194). Den flamske 
kysthavn Zeebrugge (velkendt fra 1. verdenskrig) var ikke an
lagt i 17. aarh., og et krigstog af den lille hertug af Pfalz-Neuburg 
til Vestflanderns kyst vilde have været et hovedløst foretagende. 
»Siebourge« er Siegburg, paa højre Rhinbred, nær Bonn.

Denne kritik af nogle enkeltheder kan ikke omstøde den kends
gerning, at professor Westergaard har indlagt sig ikke ringe for
tjeneste ved at gore Christoffer Lindenovs interessante breve til
gængelige for den internationale historikerverden.

C. O. Boggild-Andersen..

7. febr. 1948 døde i en alder af over 92 aar tidligere russisk 
statsraad og dansk statskonsulent Carl Andreas Koefoed 
(Andrej Andreevic Kofod, f. 16. okt. 1855 i Skanderborg). K. 
rejste efter at have taget examen som landbrugskandidat og vir
ket som forvalter paa jyske gaarde 1878 til Rusland, hvor han 
ægtede en russisk dame Elisaveta Petrovna Obedova og arbejdede 
først som praktisk landmand og godsforvalter, derpaa 1887—1905 
som ejendomstaxator for den russiske adelsbank. Han fik under 
dette arbejde et kendskab til russiske landbrugsforhold som faa 
eller ingen andre og virkede fra 1903 i tale og skrift energisk for 
landsbyjordernes udskiftning af fællesskabet. Da regeringen efter 
1905-revolutionen gik i gang med omfattende agrarreformer, 
blev K. som statsraad og medlem af landbrugsministerens raad 
sjælen i udskiftningsarbejdet og har sin store andel i, at der indtil 
martsrevolutionen 1917 udskiftedes over 15 miil. ha. eller c. 
10^2 pct. af bøndergaardene i det egentlige Rusland. Ved denne 
virksomhed har han, selv om den senere kollektivisering har om
dannet de russiske agrarforhold efter helt andre linier end dem, 
han arbejdede for, indskrevet sit navn i russisk historie paa en 
mere fremtrædende plads end nogen anden dansk.
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I revolutions- og borgerkrigsaarene 1917—20 deltog han i den 
af Danmark overtagne forsorg for østrig-ungarske krigsfanger og 
naacde efter brogede oplevelser bl. a. i Sibirien, hvor han et par 
maaneder holdtes fængslet af de »hvide« myndigheder i Tobolsk,1 
1920 hjem til Danmark. 1921—27 var han dansk statskonsulent 
til varetagelse af landbrugets interesser i randstaterne og Rusland, 
til 1931 tillige landbrugsattaché ved de danske gesandtskaber i 
de nævnte lande.

Af hans mange russiske skrifter kan nævnes det store værk 
om »Udflyttede Bøndergaarde« (I—II, 1905), og »Kampen mod 
Fællesbruget i Rusland og Udlandet« (1906) — af den senere 
landbrugsminister Krivosein kaldt »en visdomskilde for alle os 
andre«. Paa tysk og dansk udgav han bl. a. »Die russische Agrar
gesetzgebung und ihre Durchführung in der Praxis« (1913), 
»Einzelhof oder Dorf« (1935) og »Udskiftningens historiske Gang 
gennem de europæiske Lande« (1933), alle arbejder af stor lødighed.

Selvbiografien fra den 90-aariges pen, 50 Aar i Rusland 1878— 
1920 (Kbh. 1945, 356 s.), hvis kærne er skildringen af hans arbejde 
i udskiftningens tjeneste, er skrevet med stor anskuelighed og 
lysende klarhed paa grundlag af erfaring og viden, indsamlet 
gennem et halvt aarhundrede. K. skriver om sig selv: »Man var 
i Petersborg blevet klog paa, at jeg forstod den Kunst at bruge 
Øjne og Øren samt at give en nogenlunde letfattelig og overskuelig 
Skildring af det væsentligste af det sete og hørte« (s. 61). Bogen 
— som hans andre skrifter — viser, at disse ord rammer rigtigt. 
Hvad den ogsaa giver et levende indtryk af, er hans evne til at 
leve under de mest forskellige forhold uden at sætte noget af sin 
legemlige og aandelige spændstighed til. En russisk dame be
troede en gang anm., at kendskabet til K. styrkede hendes stærkt 
rokkede tro paa traditionen om, at de danske har vikingeblod i 
aarerne.

Den sidste tsaristiske landbrugsminister Rittich bad før sin 
død i London 1926 K. om at skrive »om vort Arbejde i Rusland«. 
»De er den eneste, som kan gøre det, hvis De ikke gør det, bliver 
det redningsløst glemt«. »Nu har jeg opfyldt hans Bon«, tilføjer K. 
Resultatet er blevet et saare betydningsfuldt kildeskrift om en 
vigtig side af russisk udvikling i aartierne nærmest før den store 
revolution.

Incitamentet til at arbejde for de russiske landsbyers udskift
ning fik K. gennem sin lærer fra Landbohøjskolen Th. R. Segel- 
cke, som i 1880 besøgte Moskva og dér førte K. sammen med en 
række førende personligheder inden for russisk kvægavl og mejeri-

1 Han benyttede her det tvungne otium til at lære sig italiensk.
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brug. Med jysk sejghed fastholdt han tanken trods den modstand, 
som udskiftning og udflytning af det hellige »mir«-samfund i 
80’erne og 90’crnc mødte ikke blot i slavofile kredse, men det 
var forst, da han under en taxationsrejse i guv. Mogilev i 1901 
fandt en gruppe landsbyer, udskiftede paa bøndernes eget ini
tiativ, og senere andre i andre egne af Vestrusland, at muligheden 
aabnede sig for en mere effektiv udskiftningspropaganda. Et 
foredrag i det Kejserlige geografiske Selskab i april 1904 skaffede 
ham saa vidt støtte fra den berømte finansminister S. J. Witte, 
at det blev muligt for ham helt at ofre sig for sine undersøgelser 
over fælleseje og udskiftning, men IC. betoner, at Witte — hvem 
han i ovrigt som statsmand vurderer højt — talte usandt, naar 
han senere hævdede, at undersøgelserne var foretagne paa hans 
initiativ (s. 193 f.). Mere direkte hjælp fik han fra den førnævnte 
Rittich, men frem for alle var det den af K. beundrede stats
minister P. A. Stolypin (1906—11), som fik gang i agrarreformerne. 
K.s store indsats paa dette felt kritiseredes til at begynde med af 
politiske grunde stærkt i radikalismens lejr — en revyvise havde 
refrænet: »Kofdt, Kofdt — morocit nardd« (d. e. »Koefoed, Koe- 
foed — holdet folket for nar«) — men vandt efterhaanden al
mindelig anerkendelse, ogsaa hos tyske og andre udenlandske 
experter, som valfartede til Rusland for at studere resultaterne. 
»Tyve Aars Fred og tyve Aars Udskiftning, og Rusland vil blive 
uovervindeligt«, udtalte 1912 en tysk professor (s. 238), Blandt 
bønderne selv var det — som andet steds i verden — de helt 
store og de helt smaa brugere, som ud fra forskellige motiver 
var imod udskiftningen; i de kun een landsby omfattende sogne 
var præster og degne fjender af udflytningen, fordi den besværlig
gjorde afholdelse af gudstjeneste i hvert hus for sig paa de store 
festdage.

Uhyre fængslende er ogsaa den skildring, K. giver af det 
naturskønne, i etnografisk og social henseende saa brogede Trans- 
kaukasien, hvor han opholdt sig 1892—1901.

Om den russiske regering i Alexander II I.s og Nikolaj 11.s 
tid hævder K.: »Efter min mangeaarige Erfaring fra alle russiske 
Samfundslag var den absolut bedre end sit Rygte« (s. 278). Han 
skjuler dog ikke, at styrelsen lededes af en ret snæver regerende 
»Klike af tidligere Elever af Ruslands faa priviligerede Læreanstal
ter« (s. 244), som uafladeligt kivedes og intrigerede indbyrdes, at 
det især i Nikolaj II.s regeringstid hørte »saa at sige til Dagens 
Orden, at Statens højeste Tjenestemænd afskedigedes uden For
varsel af nogen Slags« (s. 60), og at der forekom oprørende over
greb fra politiets side (bl. a. det, hvorfor K.s datter og et par
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veninder i 1907 var udsat, s. 221 ft). Under sit arbejde for adels
banken gjorde han den iagttagelse, at kun en forsvindende del 
af de hundreder af millioner rubler, som gennem banken tilflød 
adelige godsejere, blev produktivt anvendt i landbrugets tjeneste. 
»Langt flere er kommet Frankrig, Italien, Schweiz og andre frem
mede Lande til gode«. For adskillige laantagere, med hvem han 
talte, »var det klart som Dagen, at Penge var kun til at more sig 
for, og de gjorde ikke nogen Røverkule af deres Hjerter« (s. 59).

Interessante er karakteristikerne af forskellige stats- og høje 
embedsmænd, med hvem forf. er kommet i berøring — Witte, 
Stolypin, Kokovtsov, Rittich o. a. — og af den danskfødte skov- 
expert grev Alfons Vargas de Bedemar (om hvem K. ogsaa har 
skrevet i Dansk biogr. Leksikon). c Q Bøggild-Andersen.

Der findes en del forældede værker om Grønland udgivet paa 
fremmede sprog. De fleste er expeditionsberetninger og hæfter sig 
ikke meget ved det danske styre igennem de over 200 aar og 
dets historie. Det er meget vanskeligt at faa fat paa det trebinds 
standardværk »Greenland«, der blev udgivet o. 1928, og som 
iovrigt allerede den gang var forældet.

Man maa under krigen i den vestlige verden have savnet en 
autoritativ fremstilling af grønlandske forhold, og det maa være 
forklaringen paa den kendte arktiske forsker Vilhjalmur Ste- 
fanssons udsendelse af bogen Greenland (Doubleday, Doran & 
Co., New York 1942, X 4- 338 s.). Han havde ved krigens udbrud 
et meget stort navn i U.S.A. paa grund af sine ofte dristige rejser 
i arktikum. Som følge deraf blev han sagkyndig i arktiske spørgs- 
maal for regeringen i U.S.A., specielt efter at Kauffmann-trak- 
taten 9. april 1941 var skabt. Hans autoritet som arktisk expert 
sank imidlertid meget betydeligt, da hans »Arctic Manual« viste 
sig komplet ubrugelig i marken. Der blev af andre sagkyndige 
brugt meget stærke ord til fordømmelse af den.

Vilhjalmur Stefansson har tidligere skrevet flere bøger om 
arktiske emner, bl. a. en udmærket bog om Island, som han 
imidlertid gav den meget sigende undertitel »The First American 
Republic«, der er udtryk for, hvor efter hans opfattelse grænsen 
for den vestlige hemisfære skal trækkes. Denne stammer fra 
engang i 20’erne og gaar ud paa, at linjen skydes frem til at gaa 
øst om baade Grønland og Island og derefter vest om Europa, 
men saa langt mod ost som muligt. Bogen om Grønland er dog 
udgivet uden nogen imperialistisk undertitel.

Det er ikke første gang, Vilhjalmur Stefansson har taget
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Grønland til emne. Der er imidlertid det ejendommelige, at han 
aldrig har været paa selve øen. Derfor var det jo ikke umuligt, 
at han kunde skrive sagligt om forholdene der; men dette er ikke 
tilfældet. Det er disse linjers formaal at advare indtrængende 
mod hr. Stefanssons bog. Det maa gøres herhjemme, for at man 
kan faa øjnene op for, at en tidssvarende, vederhæftig skildring 
af Grønland, dets nuværende situation og dens historiske bag
grund, skrevet paa et fremmed sprog, snarest bor udarbejdes og 
se dagens lys paa tryk.

En kort gennemgang af Stefanssons Greenland vil give et ind
tryk af, hvor uheldig en virkning hans arbejde maa have paa den 
uinformerede læser.

Efter en geografisk indledning, der mangler sammenhæng — 
i hvert fald ikke paa smaa 9 sider kan give den uvidende læser 
noget som helst indtryk af Grønlands udseende — gaar han over 
til den »historiske« del. Fra side 10 til 219, d. v. s. */3 af bogen, er 
helliget den forhistoriske tid, oldtid og middelalder, men det er 
dog ikke i den periode, at den vigtigste del af Grønlands udvikling 
ligger. Havde saa disse afsnit været redelig historieskrivning, 
kunde det endda have været; men det er det ikke. Kapitelover
skrifterne taler næsten for sig selv. Kap. II: Forhistoriske op
dagelser af Grønland. Det er 17 sider hypoteser om muligheder, 
som ingen hverken kan bevise eller modbevise. Bl. a. paatræffer 
man her en fuldstændig usandsynlig konstruktion over kone- 
baaden som et eminent, søgaaende fartøj, der var i stadig fart 
over Atlanten. Kap. III: Græsk opdagelse omkring 325 f. v. t. 
Denne overskrift i forbindelse med Grønland er egnet til at kalde 
paa smilet. Indholdet ligeledes. Det er Pytheas, der her bliver 
taget frem og faar en ganske særlig afpudsning. Teorien er ikke 
ny; Stefansson har givet udtryk for samme opfattelse i sin bog 
»Ultima Thule«.

Ifølge Laurits Weibull (Scandia VII, 1934 (s. 83 IT.)), er det 
maaske rigtigt, at Pytheas naaede saa langt som til Island. Ste
fansson, der iøvrigt kan forstaa nordiske sprog, kender ikke denne 
afhandling, men argumenterer som saa: Pytheas rejste nordud 
fra Island og naaede til taage og is, altsaa kunde han have set 
og opdaget Grønlands ostkyst. Muligheden er for hr. Stefansson 
det samme som en kendsgerning.

I det følgende kapitel citeres og presses irske helgenlegender 
og historier fra den tidlige middelalder saaledes at samme luftige 
resultat fremkommer, at irerne havde muligheden for at have op
daget Grønland og ergo har gjort det. Efter saaledes yderligere 
30 sider konstruktiv kunst, naar vi endelig til et omraade med
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mere fast grund under. Behandlingen af nordbotiden fylder 124 
sider. Heri er et oversat uddrag af Erik den Rødes og Einar Sok- 
kessons sagaer det mest prisværdige. I den øvrige behandling 
trækkes læseren stadigt frem og tilbage i kronologien, saa at 
det volder vanskeligheder at faa fat i sammenhængen. Man sukker 
ved tanken om dr. Norlunds klassiske skildring. Derefter følger 
54 sider opdagelsernes historie fra Frobisher til 1940. Det er en 
ophobning af detaljer, hvor det er en lise ind imellem at hore 
dr. Bobés stemme. Med hensyn til bebyggelsen af landet ved de 
eskimoiske indvandringer overser han ganske dr. Therkel Ma- 
thiassens arbejder, der dog turde siges at være uomgængelige i 
den forbindelse.

Til slut gennemgaas paa 18 — atten — sider det nuværende 
Grønlands udvikling og status. Der er end ikke tillob til at skildre 
det historiske forløb fra 1721. Vi dumper ned midt i nutiden. Der 
er ingen skildringer af de store personligheder i Grønlands historie. 
Stoffet ligger dog tilgængeligt, ogsaa paa engelsk. Striden med 
Norge og Haag-sagen er ganske misforstaaet. En fremstilling af 
netop dette spørgsmaal paa en forkert maade er uheldig, navnlig 
i disse tider. Kapitlet rummer iovrigt en del fejl og misforstaaelser, 
som synes at være uundgaaclige, naar ukyndige skriver om 
Grønland. En af de uheldigste er, at kryolitminen gøres til et 
amerikansk selskab, der har maattet bløde vældige summer i 
skat til den danske stat. De.statistiske oplysninger er forældede, 
selv naar man tager trykaaret 1942 i betragtning. De øvrige fejl 
viser, at evnen til at læse og skrive rigtigt af er sjældnere, end man 
skulde tro. Som helhed maa man ellers sige, at dr. Stcfansson dog 
giver dansk virke i Grønland den ære, der tilkommer det. Men 
stoffet har ikke moret ham. Dramatikken, der ligger i det, har han 
ikke kunnet finde.

Det sidste kapitel handler om Grønlands strategiske betyd
ning. Det rummer, foruden en overdreven vurdering af Grønland 
som centrum for vejrdannelsen, en ret fantastisk opfattelse af ind
landsisens anvendelighed som flyvebasc i strategisk øjemed. Ogsaa 
dette maa henvises til fantasteriernes verden.

Til de øvrige her fremsatte kritiske bemærkninger skal føjes, at 
billederne gennemgaaende er daarlige og forældede. Man maa 
beklage, at den engelsktalende verden som nyeste oplysnings
værk om Grønland er henvist til dette mislykkede opus. Det 
burde, som foran nævnt, alvorligt overvejes, om det ikke ligefrem 
var en offentlig pligt at faa skabt en værdifuldere oplysningskilde 
for den verden, der politisk er interesseret i vores arktiske koloni.

Finn Gad.
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Grønlands historie er ikke et område, der har tiltrukket sig 
megen opmærksomhed fra danske historikeres side. Med interesse 
modtages derfor det forsøg paa en samlet historisk skildring, der 
nu foreligger i: Finn Gad, Grønlands Historie. En oversigt fra 
ca. 1500 til 1945. (Det Grønlandske Selskabs Skrifter XIV. Kbh. 
1946. 272 sider.) Fremstillingen er forfattet under ophold i Grøn
land i krigsårene. Det sætter uundgåelig sit præg på bogen, at 
forf. kun har haft få hjælpemidler til rådighed og ikke har været 
i stand til at drage nytte af undersøgelser på en række forskellige 
områder, der netop er fremkommet i de sidste år.

Skildringen dækker kun tiden efter ca. 1500, således at nordbo
kolonisationen ikke behandles. Dette kan forsvares ud fra det 
synspunkt, at denne danner en sluttet epoke, der ikke har haft 
større indflydelse paa det nuværende grønlandske samfunds ud
vikling. Alligevel havde en kort omtale af den været naturlig, 
da den, udover den interesse den i sig selv frembyder, har spillet 
en betydelig rolle som inciterende moment for den senere dansk
norske kolonisation. Af Eskimoernes indvandring til og gradvise 
udbredelse over Grønland giver Gad på grundlag af det arkæolo
giske materiale en kort, men instruktiv fremstilling. Ved skildrin
gen af opdagelsesrejserne til Grønland fra ca. 1500 og kolonisa
tionen fra 1721 til Statens overtagelse af handelen i midten af 
1770’erne har forf. kunnet støtte sig til L. Bobés ret udførlige 
fremstilling (Meddelelser om Grønland bd. 55; 1936) og til Oster- 
manns missionshistorie. Gads skildring er levende og vel af
balanceret, selv om Missionen måske har fået en lovlig stor 
plads på Handelens og den økonomiske udviklings bekostning. 
Ligeledes bedømmes de hyppige rivninger mellem Mission og 
Handel nok lidt for meget til gunst for den første. Sandt nok var 
— som Gad fremhæver — de folk, der udsendtes af Handelen, 
ikke alle synderlig velegnede; men det samme kan siges om en 
del af missionærerne, idet det gennemgående ikke netop var eliten 
af danske teologer, der udgik til Grønland, men alt for ofte kan
didater, der af forskellige årsager, f. ex. en elendig attestats, 
ikke havde muligheder for at få et embede i Danmark, før de 
havde gjort sig fortjent ved en årrækkes tjeneste på de lidet til
trækkende poster i Grønland. Med hensyn til 19. årh. mærkes det 
på fremstillingen, at de behandlinger, forf. bygger paa, er meget 
summariske for første halvdel af årh. Alligevel er det lykkedes 
ham at gøre skildringen af denne periode saa fyldig, at den ikke 
skiller sig væsentlig ud fra de omgivende, bedre belyste perioder; 
men på enkelte punkter er han herved sikkert kommet til at 
drage for vidtgående slutninger af det spinkle stof i de fore-
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liggende behandlinger. Således kan der for den ældre tids ved
kommende være grund til at se med nogen skepsis på den stærke 
vægt, han lægger på befolkningstallene som udtryk for den 
almindelige økonomiske samfundsudvikling, idet tallenes pålide
lighed til et godt stykke ind i 19. årh. må betragtes med megen 
reservation. Perioden fra retableringen efter krigsårene 1807—14 
indtil midten af årh. karakteriserer Gad som »en grotid uden i 
og for sig storre omvæltninger for det økonomiske og sociale liv 
i Grønland« (s. 150). Med denne karakteristik har han dog vist 
ikke ganske gjort sig den betydningsfulde forandring klar, der i 
denne tid sker i Handelens grundlag i forhold til tiden før 1807. 
Mens dengang omkring halvdelen af den vigtigste indhandlingsvare, 
spækket, leveredes fra den på europæisk initiativ og delvis med 
europæisk arbejdskraft drevne hvalfangst, svandt denne fra et 
stykke ind i 19. årh. helt hen, og næsten alt spækket stammer nu 
fra Grønlændernes sælfangst. Handelen måtte således næsten helt 
hvile på gronlændererhvervet, mens det forøgede handelssamkvem 
på den anden side stærkt øgede Grønlændernes afhængighed af Han
delen og dens tilførsel af europæiske varer. Dette er et afgørende 
træk i hele denne periodes udvikling. Heri ligger også en del af 
grundlaget for de stridende »europæiserende« og »nationaliserende« 
tendenser, der allerede i denne tid træder ret klart frem. Det 
mest tvivlsomme punkt i fremstillingen af 19. årh. fremkommer 
dog måske ved, at forfatteren ikke skelner klart mellem de to 
principielt ganske forskellige begreber, på den ene side ind
handling eller hjemsending (»håndcisproduktion«), hvis stør
relse kan fastslås ret nøjagtigt, og på den anden side Grønlæn
dernes produktion (fangst), om hvis størrelse vi ikke ved meget 
med sikkerhed. Gad mener åbenbart, at man i hovedsagen kan 
udlede produktionens størrelse som en direkte proportional til 
indhandlingens, hvad der turde være tvivlsomt. Heri ligger vel 
også en del af grunden til, at han skildrer årh. første halvdel, 
med den stærkt stigende indhandling, som en lys tid, mens bil
ledet af den sidste halvdel, der viser den modsatte bevægelse, 
er ret mørkt. Man må dog huske, at gode eller dårlige tider for 
Handelen ikke netop behøvede at betyde det samme for den 
grønlandske befolkning. I skildringen af den nyere tid skal i øvrigt 
blot nævnes redegørelsen for Grønlændernes egen litterære ind
sats, der måske virker lovlig omfattende efter bogens anlæg, men 
har værdi ved at meddele en oversigt over et ganske ukendt om
råde.

Disse få, spredte kritiske bemærkninger skal ikke forstås 
som en kritik af det foreliggende værk i dets helhed. Den, der
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kender lidt til det til grund liggende materiale, vil forstå at vur
dere de vanskeligheder, forfatteren har haft at kæmpe med. Han 
har uanset disse formået at skabe en velskrevet, harmonisk dis
poneret bog, der endelig giver os en stærkt tiltrængt kort og på
lidelig oversigt over forbindelsen mellem Danmark og Grønland. 
Med den interesse, der for tiden næres for Grønlands fremtid, vil 
skildringen sikkert vinde læsere i en større kreds.

Sune Dalgård.

Den unge kulturhistoriske Forfatter Georg Hansen, der for 
et Par Aar siden udgav en Bog om Degnen i det 18. Aarhundrede 
(jvfr. 11. R. I, 558 f.), har nu udsendt et nyt Bind omhandlende 
Præsten i samme Tidsrum, Præsien paa Landet i Danmark i det 
18. Aarhundrede (1947). Medens der baade formelt og indholds
mæssigt lod sig paavise meget væsentlige Mangler ved det først
nævnte Arbejde, vidner hans sidste Bog afgjort om Fremskridt 
i begge Henseender. Navnlig kan man konstatere en glædelig 
Fremgang i Retning af større Soberhed. Emnet er dog saa om
fattende og kræver saa mange forskelligartede Forudsætninger, 
at det er tvivlsomt, om Forf. har gjort rigtigt i allerede nu at 
indlade sig paa en Syntese og ikke snarere burde have nøjedes 
med foreløbig at give Bidrag til Belysning af enkelte Sider deraf.

En Hovedmangel forekommer det mig at være, at Forf. 
gennemgaaende lader sin Fremstilling standse ved ca. 1780. 
Netop naar det gælder at klargøre den store F'orandring i For
hold til nedarvet Tankegang og Skik, der finder Sted i Præstens 
Stilling i det 18. Aarhundrede, kan man vanskeligt undlade at 
behandle Aarhundrcdets sidste Femtedel, hvori de mest afgø
rende Forskydninger indtræffer baade idémæssigt og i det prak
tiske Liv.

Svagest synes iøvrigt det indledende Afsnit om Præstens al
mindelige Stilling at være; man savner her paa flere Punkter en 
dyberegaaende Forstaaclse af den kirkehistoriske Baggrund. Det 
er saaledes mærkeligt, at der (S. 45) under Behandlingen af Tidens 
herskende Strømninger aldeles ikke tages Hensyn til den saa- 
kaldte ældre Supranaturalisme, der ikke blot teologisk og litte
rært fik Betydning, men ogsaa skabte en ny Præstetype, oftere 
urigtigt sammenblandet med den senere »rationalistiske«.

Værdifulde er derimod de følgende Kapitler, der behandler 
Landsbypræstens materielle Stilling — derunder Præstegaarden 
som Kærnepunkt i den daglige Tilværelse —, hans Forhold over
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for Menigheden som Udover baade af gejstlige og verdslige Funk
tioner samt hans sociale og moralske Placering. Der er i disse 
Afsnit paa Grundlag af flittige Arkivstudier fremdraget talrige 
interessante Træk, der er velegnede til at belyse en Række kon
krete Faktorer. Særlig kan fremhæves Gennemgangen af de gejst
lige Bogsamlinger efter Skifteprotokollerne.

Kan Forf. ikke frikendes for en vis Overtro paa Værdien af 
Statistik selv paa Omraader, hvor man hellere maa veje end 
tælle, og har han maaske en lovlig stærk Lyst til at indlade sig 
paa vidtløftige historiefilosoflske Spekulationer, som det specielle 
Emne næppe gør paakrævede, saa maa man anerkende den pris
værdige Stræben efter at vise historisk Forstaaelse og Redelig
hed i Bedømmelsen, som overalt gør sig gældende.

Björn Kornerup.

Da det franske Akademi efter det tyske voldsherredømmes 
sammenbrud udfyldte de mange huller, som krigen og nødaarene 
havde slaaet i de »udodeliges« rækker, og til en af de ledige plad
ser kaldte René Grousset, var dette valg en vel fortjent aner
kendelse af et omfattende og mangesidigt historisk og arkæologisk 
forfatterskab.

Grousset’s forskningsomraade er Asien; hans historiske for
fatterskab har sin rod i denne verdensdels historie, men er op
bygget paa bred universal-historisk grund. Grousset gør sig til 
talsmand for at betragte Asiens historie som et selvstændigt 
historisk problem, og ikke, som det saa ofte sker, som et ved
hæng til den europæiske »verdenshistorie«, hvor Asien i det store 
og hele kun kendes værdig til at finde omtale i egenskab af et 
interesseomraade i kulturel og politisk henseende for europæiske 
stater og folk. Ud fra betragtningen af Asiens historie som en 
enhed og et selvstændigt led i verdenshistorien kommer Grousset 
til at tillægge brydningerne, eller om man vil vexelvirkningernc, 
mellem Asien og Europa en fremragende betydning som virkende 
faktor i historiens gang i begge disse to store landomraader, og 
i sit forfatterskab vender han stadig tilbage til denne dynamiske 
betragtning af Asiens historie i verdenshistorisk ramme, hvorfor 
ogsaa konfliktsituationerne mellem Europa og Asien indtager en 
fremstaaende plads i hans forskninger.

Det første større historiske arbejde i Grousset’s omfattende 
forfatterskab var Historie de l’Asie (3 bd. Paris 1921-22), hvoraf 
et resumé foreligger i det lille bind med samme titel i serien 
»Que sais-je« (Paris 1941); dette arbejde er den første sammen-
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fattende fremstilling af Asiens historie i den nyere historieskriv
ning og er samtidig et programskrift for Grousset’s opfattelse og 
vurdering af den asiatiske historie. Hans senere talrige og mange
artede behandlinger af storre eller mindre afsnit af Asiens historie 
er i virkeligheden en videre udformning af de bærende tanker i 
dette værk. Grousset skildrer Asien som en historisk enhed og ud 
fra denne verdensdels egne politiske og kulturelle forudsætninger; 
som en følge af dette grundsyn behandler han blot den gamle 
orient og østerlandene under grækervælden i store træk; eftcr- 
haanden som skildringen fører ind paa omraader, der ligger 
udenfor Europas synsvidde, eller bevægelser, der betegner Asiens 
modstand mod Europa, tiltager den i bredde, ganske særlig be
handler Grousset den »mongolske verden« (bd. 3), hvor han med 
udgangspunktet i mongolerstormen opridser Irans, Indiens, Kinas 
og Japans historie fra Djinghis-khan’s dage til den begyndende 
europæiske indtrængen og østens brud med den gamle hjemlige 
tradition.

Grousset’s senere forskningcr i den asiatiske historie har især 
samlet sig om tre spørgsmaal: Øst-Asien, mongolerne og kors
togene.

Øst-Asiens historie har Grousset fundet anledning til at be
handle to gange i storre sammenhæng, første gang i Ilistoire de 
l’Exlréme-Orient (2 bd. Paris 1929) — indtil nu utvivlsomt Grous
set’s hovedværk som historiker — og senere i L’ Asie orientale dés 
origines au XViéme siécle, I Les empires (Histoirc du Moven-Age 
t. 10.1 Paris 1941); til disse sammenfattende arbejder om Øst- 
Asicns historie slutter sig den mere skitsemæssige Ilistoire de la 
Chine (Paris 1942).

Den mongolske verden, eller maaske bedre de asiatiske step
pers historie, har Grousset vist en særlig interesse, og fra hans 
pen foreligger i hastig følge: L’Empire des steppes (Paris 1939), 
hvor han drager grundlinjerne af de asiatiske steppefolks historie 
fra deres første tilsynekomst til 17. aarh., da de sidste mongolske 
riger gik til grunde, og efterviser paa bred kulturhistorisk bag
grund, hvilken betydning disse stammer og folk havde for Asiens 
og Europas historie. L’Empire mongole (Ilistoire du Monde VI 1.3 
Paris 1941) og Le Conquérant du Alonde, vie de Gengis-khan (Paris 
1944), som begge i hovedsagen behandler det samme spørgsmaal: 
mongolervældens opstaaen og steppcfolkets togter gennem ver
den, der forte til oprettelsen af det kortvarige mongolske stor
rige; det forste af de anførte arbejder paa streng videnskabelig 
grund, medens det andet i næsten belletristisk form samler sig 
om dramaets hovedperson, verdenserobreren Djenghis-khan.
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Korstogenes historie giver indenfor nogle faa aarhundredcr 
et formindsket billede af den aldrig brudte række af fremstod og 
modstod mellem Asien og Europa, som Grousset stadig dvæler 
ved, og det har derfor næsten været en selvfølge, at han tog dette 
problem op til behandling; i det store arbejde Historie des Croisades 
et du Royaume franc de Jerusalem (3 bd. Paris 1934—36; i for
kortet form L’Epopée des Croisades Paris 1939, og i endnu mere 
knap form Les Croisades Paris 1944 i serien Que sais-je) har 
Grousset skildret korstogene som et kapitel af det »orientalske« 
sporgsmaal, en episode i Europas siden oldtiden forte kamp mod 
Asien; fremstillingen samler sig navnlig om skildringen af fran
kiske riger i Syrien, dette mærkelige forsøg paa at omplante den 
middelalderlige europæiske statstanke og dermed feodalismen i 
dens konsekvente form paa asiatisk jord, hvad der netop bidrog 
til, at dette første forsøg paa et frankisk landnam i Syrien saa 
hastigt brod sammen.

Kort efter optagelsen i Akademiet udsendte Grousset et bind 
essays, Le Bilan de l’Histoire (Paris 1946), hvis første opsats, 
Mcsure de la civilisation, i form af et rids over verdensbegiven
hederne fra historiens gry til de sidste aars hændelser, bragte en 
vurdering af de drivende kræfter i historien; med større udsyn 
end i noget andet af sine værker har Grousset her fremlagt sit 
syn paa historiens gang som en stadig bolgen frem og tilbage af 
de folk og nationer, der optræder paa historiens skueplads, og 
naar — da han gor historiens regnebræt op — om end ad andre 
veje, til en opfattelse af verdenshistoriens struktur, som ikke 
meget afvigende fra Kurt Breysig’s »Stufenlehrc«.

Grousset’s historiske arbejder er kun en del af hans omfat
tende litterære virksomhed, men uden tvivl den tungest vejende 
i hans forfatterskab, baade ved dens emnevalg og ved deres 
solide og grundige behandling af sporgsmaalenc uden at sky de 
mange vanskeligheder, som kildestoffet har frembudt, ofte daar- 
ligt overleveret og i en vanskelig tilgængelig form, og med faa 
og uvæsentlige undtagelser overleveret i Asiens lidet tilgængelige 
sprog.

René Grousset’s kendemærke som historiker er, at han aldrig 
taber den store sammenhæng af syne. I en tid, hvor specialise
ringen indenfor historien, som indenfor alle andre videnskaber, 
efterhaanden har taget mere og mere overhaand, og hvor hi
storikerne kun med ængstelige fjed vover sig ud over egne lande
grænser, er det forfriskende at mode en historiker, der higer ud 
til fjerne, fremmede verdensdele, og der tager nyt land under 
Pl°v* Otto Koefoed-Pelcrsen.
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I den franske populærvidenskabelige serie »Que sais-je« er der 
udkommet to bind om Afrikas historie, der tilsammen giver et 
fortrinligt rids of det »mørke« fastlands skæbne gennem tiderne: 
»Historie d’Afrique« (Paris 1941, 125 s.) af redaktionssekretæren 
ved »Revue historique« Ch.-André Julien og »Historie des 
Noirs d’Afrique« (Paris 1946, 127 s.) af den kendte ethnolog og 
afrikaforsker Henri Labourct.

Juliens bog er ikke saa vidtrækkende, som dens titel lader 
formode; den begrænser sig i det væsentlige til det »hvide« Afrika, 
omraadcr beboet af mediterrane folk eller koloniseret af frem
mede. Efter et indledende afsnit om Afrikas land og folkestam
mer, hvori er indflettet en oversigt over den afrikanske forhistorie, 
behandler Julien: Ægypten under faraoner og ptolemæer, Kar- 
thago og Rom i deres kamp om herredømmet over den nord
afrikanske kyst, arabernes fremstod, de nordafrikanske berber
stater og de sorte islamiske riger, den europæiske indtrængen i 
Afrika og afslutter bogen med et afsnit om det afrikanske fast
lands opdeling mellem de europæiske magter i imperialismens 
tidsalder.

Labouret fører læseren til det virkelige Afrika. Optakten til 
hans skildring af de sortes historie — væsentlig paa grundlag af 
arabiske kilder — er et rids af de geografiske omgivelser, i hvilke 
denne udspilles, og de afrikanske kulturers forhold til jordbund 
og klimabælter; derfra gaar han over til at fortælle om de mange 
og hastigt efter hverandre følgende indfødte riger i Sudan og de 
skiftende statsdannelser paa de afrikanske kyststrækninger i vest 
og øst og afrunder sin skildring med en fin analyse af samfunds
former og kulturforhold i det sorte Afrika.

Otto Koefoed-Petersen.

I sin lille bog »Historie de FOcéanie« (Paris 1946, 127 s.) har 
Ch.-André Julien givet en nyttig oversigt over den australske 
verdensdels historie. Forf. anvender begrebet »Oceanien« i et 
videre omfang end vanligt i geografi og ethnologi, idet han ogsaa 
dertil henregner det australske fastland og de nærmest liggende 
øer. Efter en indledning om de gamle, hjemlige kulturer paa fast
landet og øerne opridser Julien med faste streger den australske 
verdens historie fra opdagelsen af det længe omfablede terra 
australis ved de dristige sotogter i 18. aarh. op til vore dage og 
dvæler, ikke som man vilde forvente det, ved dens skæbne som 
europæisk-amerikansk interessesfære i imperialismens tid fra
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1870, men ved de forudgaaende tider, landnamet og den forstc 
kolonisation, der satte ind mod slutningen af 18. aarh., hvorved 
netop forudsætningerne for en forstaaclse af Oceaniens historiske 
egenart og politiske problemer træder skarpt og klart frem. Den 
lille velskrevne og sikkert underbyggede bog udfylder utvivl
somt et tomrum i den ikke altfor omfangsrige litteratur om Au- 
straliens historie. O«o Koefoed.Pelersen,
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