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Viggo Hørup og
nationalliberalismen
Af Claus Friisberg
Man finder en række overensstemmelser mellem feks. Orla Lehmanns ultralibera
lisme og Viggo Hørups radikalisme; og hvad der gælderfor Hørup, gælder i endnu
højere grad for nogle af de radikale, der sluttede sig til ham, som feks. Edvard
Brandes og P. Munch. På denne baggrund er det misvisende at betegne Hørups tro
på bonderealismen som et vidnesbyrd om, hvor lidt han forstod, at mennesket ikke
kan leve af brød alene. I denne artikel påviser studielektor, cand.mag. Claus Friis
berg, at Hørups radikalisme må betegnes som en moderniseret udgave af de natio
nalliberales liberalisme fra før marts 1848. Endvidere påvises det, at Hørups be
stræbelse på at skabe en radikalisme, der kunne appellere til såvel bønder som ar
bejdere, studenter og købmænd, slog fejl; hans brud med Berg i 1883-84 er det ydre
udtryk for, at dette projekt kuldsejlede.

Problematik og tese
Det er almindelig kendt, at den førende politiker blandt de radikale ven
strepolitikere i forrige århundrede, Viggo Hørup, var præget af et stærkt
had til nationalliberalismen. Han gjorde derfor alt, hvad han kunne for at
bekæmpe denne fløj inden for Højre. Som følge af den kulturelle og poli
tiske kamp, der udkæmpedes mellem Hørup og hans tilhængere1 på den
ene side og de nationalliberale på den anden, har man antaget, at Hørup
selvsagt ikke på væsentlige punkter kunne videreføre de nationalliberales
politiske ideer; påstanden er den, at medens de nationalliberales politiske
og ideologiske position var idealistisk, var Viggo Hørups position præget
af en yderliggående realisme eller materialisme. Vi møder f.eks. dette
synspunkt hos Troels Fink, der karakteriserer Hørups politiske tilbageblik
fra 1884 på denne måde: »Næppe nogetsteds er Hørups begrænsede poli
tiske synsfelt kommet så stærkt til udtryk som i disse notater, der forblev

1. Her spillede ikke mindst Edvard Brandes og til en vis grad også broderen Georg Brandes
en rolle, om end den sidste ikke var så meget af en partigænger som den første. Se Claus
Friisberg: »Edv. Brandes mellem Hørup og Berg«, Historie. Jyske Samlinger, ny række
IX,3, 1971, s. 386IT.
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i skrivebordsskuffen ... her har [han] lagt den maske, han ellers gerne
dækkede sig bag. Man kan undre sig over hans tro på, at bonderealismen
kunne nøjes med smør, jernbaner og skadeligt vands afledning, og hans
had mod grundtvigianerne for deres sans for poesi, eventyr og nationalitet
er vidnesbyrd om, hvor lidt han forstod, at mennesket ikke kan leve af
brød alene«.2 Vurderingen svarer i øvrigt meget godt til en udbredt opfat
telse blandt Hørups politiske modstandere inden for Venstre af, hvad han
stod for. I sine erindringer karakteriserer lederen af Det moderate Venstre,
Frede Bojsen, Hørup som materialist og nihilist. At han ikke brød sig om
Hørup, lagde han i øvrigt heller ikke skjul på i sine samtidige offentlige
udtalelser: Under Folketingets behandling i efteråret 1878 af finanslovs
forslaget for 1879-80 nægtede han at gå ind i en debat med Hørup med
den begrundelse, at han var en kold person, så negativ og ætsende, at det
ikke tjente noget formål at kommentere hans bemærkninger under debat
ten. Når folket for alvor blev klar over, hvad han førte i sit skjold, ville
klapfinalen blive til forskrækkelse.3
Over for disse synspunkter vil jeg argumentere for et andet: Ligesom
nationalliberale politikere som f.eks. Orla Lehmann (i hans ultraliberale
periode, dvs. til ca. 1850) og D.G. Monrad var Viggo Hørup en ideali
stisk, liberal politiker. Han tilhørte den samme liberale tradition som dis
se og hyldede de samme grundlæggende værdier. Det, der skabte uenig
heden, var, at han mente, at de grundlæggende værdier skulle praktiseres
på en anden måde, end de nationalliberale gjorde, specielt da de trak mod
højre. Min argumentation i det følgende bygger delvis på den samme kil
de, som Fink bruger, Hørups politiske tilbageblik fra 1884, suppleret med
enkelte andre Høruptekster. Hertil kommer naturligvis tekster af hen
holdsvis Monrad og Lehmann, der kaster lys over, hvor de to mest frem
trædende nationalliberale politikere stod i ideologisk henseende.

Hørups politiske tilbageblik 1884
Baggrund og tone
Ved udgangen af 1883 udløb de tre venstrepolitikere Christen Bergs, Ed
vard Brandes’ og Viggo Hørups forpagtning af venstredagbladet Morgen
bladet, uden at kontrakten blev fornyet af de ejere, hvis interesser blev va2. Troels Fink: Estruptidenspolitiske historie 1875-1894, Odense 1986, s. 277.
3. Kristian Hvidt (udg.): Frede Bojsens politiske erindringer, København 1963, s. 89; Rigs
dagstidende, Forhandlingerne paa Folketinget 1878-79, sp. 264.
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Hørup placerer en ny valse med påskriften REPUBLIK i lirekassen, mens Edvard Brandes
er på vej væk med den gamle, som der står GRUNDTVIGIAN... på. Det satiriske blad
Punchs kommentar til samarbejdet mellem Berg, Hørup og Brandes på Morgenbladet. (Ef
ter Hans Lund og Arne Fog Pedersen: Et folk vågner, Venstre i 100 år: 1870-1901, Køben
havn 1970).

retaget af den ene af bladets udgivere, Christen Berg. I denne situation
måtte man spørge sig selv, om den stærke modsætning, der havde vist sig
mellem Berg og Brandes-Hørup i forbindelse med bruddet mellem dem
på Morgenbladet, ikke også ville dukke op i Folketinget? Ville de tre po
litikere blive i det samme parti? Eller ville det blive spaltet? Som bekendt
endte det i november 1884 med, at Berg, fulgt af et mindretal inden for
Folketingets Venstre, brød ud af sit parti og sluttede sig til Det moderate
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Venstre, som nu blev kendt under betegnelsen Danmarks Venstre; Folke
tingets Venstre, som stadig oftere blev kaldt Det europæiske Venstre, fort
satte som en 25 mand stor gruppe under ledelse af Viggo Hørup, der her
efter var blevet »partihøvding«.4 Samtidig blev han eneredaktør af det nye
dagblad Politiken, der begyndte at udkomme den 1. oktober; bemærkel
sesværdigt var det, at den Edvard Brandes, der havde været sideordnet
med Hørup i indflydelse på Morgenbladet, ikke fik den samme status på
Politiken.5
Hørups artikel »Politisk Tilbageblik« blev til i denne interregnumsperiode, hvor det stadig ikke var klart, om han og Brandes ville begynde ud
givelsen af et nyt dagblad, og om de ville bryde med Berg på Rigsdagen.
Anledningen til, at han skrev artiklen, som ikke blev trykt før efter hans
død, var, at Georg Brandes, der var i færd med at skrive bogen Det mo
derne Gennembruds Mænd, havde tænkt sig, at den også skulle indeholde
et kapitel om Hørup; derfor ville han gerne have en liste over, hvor han
kunne finde vigtige Høruptaler og indlæg.61 stedet for at forsyne Georg
Brandes med de oplysninger, han havde ønsket, gik Hørup i gang med at
skrive en redegørelse for, hvad der var hans politiske mål, og hvorledes
han havde prøvet og stadig prøvede at realisere det. Det er klart, at hvis
artiklen skulle have været offentliggjort, var der adskillige ting, han ikke
ville have røbet: der var ikke nogen grund til at støde eventuelle samar
bejdspartnere unødigt på manchetterne, og det ville være en rigtig dårlig
ide at røbe, hvilken strategi han fulgte i sin politiske kamp. Det ville have
svaret til at vise folk, man spillede kort med, hvilken hånd man havde
fået.
Man må gå ud fra, at Hørups særlige situation på det tidspunkt, han
skrev, til dels forklarer den stemning, der præger hans politiske tilbage
blik; det er stærkt optaget af problematikken overlegenhed kontra mindre
værdsfølelse og af, at de, der hidtil har været overlegne, skal rykkes ned i
et naturligt niveau, medens de underlegne tilsvarende skal op på dette ni
veau. Selv om Hørup skælder andre venstrefolk ud for ikke at have op
trådt med tilstrækkelig selvfølelse i forhold til de overlegne nationallibe
rale - medens han ikke nævner sig selv - er det dog tydeligt, at hans vold
somme optagethed af dette tema må hænge sammen med, at det var et

4. Claus Friisberg 1971, s. 430ff.; Kristian Hvidt: Edvard Brandes. En radikal blæksprutte,
København 1987, s. 2111'.
5. Kristian Hvidt 1987, s. 216ff.
6. Karsten Thorborg: »Den unge Viggo Hørup«, Historie. Jyske Samlinger, ny række Vil,
1966-67, s. 277, note 19.

Viggo Hørup og nationalliberalismen

5

problem for ham selv. Resultatet er, at Hørups tone bliver præget af inde
stængt ærgrelse, misundelse og forbitrelse. Om man så skal tage det som
sandheden om hans position, ved jeg ikke. Det er snarere sandheden om,
hvorledes hans egne følelser kunne være i forhold til politiske modstande
re, hvortil ikke alene hørte nationalliberale, men også visse venstrefolk af
moderat observans; derimod kan man næppe sige, at det politiske tilbage
blik er mere sandt end hans andre politiske indlæg, for så vidt det gælder
hans grundlæggende politiske ståsted; for reelt svarer det, han skriver her
om i det politiske tilbageblik, til det, han også udtalte offentligt om sine
politiske holdninger.
Hovedsynspunkterne i tilbageblikket
I sit tilbageblik skriver Hørup, at det var hans mål at omdanne bondepar
tiet Venstre til et almindelig rationelt demokrati.7 Han lagde vægten på, at
der blev gennemført en social revolution, dvs. at rangforordningen i fol
ket blev en anden. Først når man havde nået en anden rangforordning i
folket, var det tid at få en anden regering. Han syntes, at den almindelige
europæiske tilstand var latterlig: Nogle tusinder familier var den offentli
ge mening, og millionerne var ikke andet end bønderne og soldaterne i
komedierne. Der var mange af dem, men de var kun med som statister.
Derfor havde han sagt til bønderne: »I er den offentlige mening!«, til den
offentlige mening: »I er en klike«. I begyndelsen havde det klinget mær
keligt, men efterhånden var det blevet accepteret. På denne måde havde
han gjort alvor af den almindelige valgret. Mindretallet klyngede sig gan
ske vist stadig til magten, men nu kunne det ikke længere forsvare sin
magtbesiddelse ved at henvise til opinionen. I stedet måtte det henvise til
Gud, konge og fædreland eller lignende.
Problemet var - skrev Hørup videre - at hverken de andre venstre førere eller folket var helt til at stole på. Det, der var galt med de andre
venstreførere, var for det første, at de var defensive og lagde for meget
vægt på, hvad deres modstandere mente om dem. De prøvede at blive
gode nok ved at antage modstandernes opfattelse af, hvad der var gode
manerer, kultur osv. Det andet problem var, at de var for ivrige efter at
blive ministre. Gang på gang havde der gennem de sidste 15 år været ri
siko for, at moderate venstrepolitikere prøvede at danne ministerium
med de nationalliberale; det ville have været katastrofalt, hvis det var

7. Vilhelm Nielsen m.fl. (udg.): Viggo Hørup i Skrift og Tale, I-III, København. 1902-04.1, s.
3-10.
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lykkedes, fordi resultatet ville være blevet, at de ville være blevet opsu
get af disses kultur; de ville have antaget deres ideologi og have ført stort
set den samme politik, som de stod for med fæstningsbyggeri og milita
risme. Bøndernes og dermed folkets problem var, at de begyndte at tage
grundtvigianismen til sig, men som åndsmagt var den »det første århun
dredes fantastiske kultur lavet til for menigmand, den er som politik
nationalliberalismen omsat til folkebrug«. Heldigvis havde nationallibe
ralismen ikke kendt sin besøgelsestid, for ellers ville den være gået i al
liance med grundtvigianernes repræsentanter på tinge, Det moderate
Venstre.

Hørups syn på de grundlæggende værdier
I en artikel i Det forenede Venstres hovedstadsorgan Morgenbladet 2. au
gust 1874 gjorde Hørup sig til talsmand for, at der skulle føres realistisk
politik i den forstand, at man skulle bort fra stemningspolitik, principryt
teri etc. Hermed sigtede han selvsagt til den måde, de nationalliberale
havde ført politik på i tiden mellem de slesvigske krige, f.eks. den ejderpolitiske linie, de havde søgt at føre igennem til sejr i 1863. Men samtidig
betonede han, at han ikke var tilhænger af den form for realpolitik, der un
der påskud af at føre realpolitik foragtede alle grundsætninger, som lod
hånt om tro og love, og som bøjede retten efter, hvad der var nyttigt og
hensigtsmæssigt for det regerende parti. Det var en til Højre. Formulerin
gerne viser Hørup som en realistisk idealist. Som de nationalliberale knyt
ter Hørup nogle grundlæggende værdier til begreber som folk, frihed, lig
hed, opinion, fornuft, udvikling, det almene vel og fædreland. I det føl
gende undersøger jeg, hvad han lægger i disse begreber, hvilken genealo
gi de har, og om Hørups forståelse af dem er idealistisk. Da der naturlig
vis er en forbindelse mellem begreberne - f.eks. mellem lighed og frihed
- holdes de ikke skarpt adskilt.
Begrebet folket er selvsagt helt grundlæggende hos Hørup; det bør som Hørup er inde på i sit metaforiske sprog - være hovedpersonen; det
fremgår også af »teaterprogrammet«, grundloven af 1866, der opererer
med almindelig valgret til det vigtigste ting, Folketinget; det må betyde,
at folket skal have hovedrollen; samtidig bør folket gennemgå en udvik
ling, således at det kan leve op til sin hovedrolle; der skal foregå en so
cial revolution; dermed menes tydeligt nok ikke, at staten skal lave om
på de økonomiske vilkår for de forskellige grupper, men at de grupper,
som man kan inddele befolkningen i, skal have den samme status; i po
litisk og kulturel henseende skal man regne alle, der har valgret, for at
være ligestillede borgere. De skal alle bestemme, for de har den samme
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værdi og indsigt; hvad enten de er arbejdere, bønder eller studenter - de
tæller alle lige meget. At det er det, der er meningen, fremgår endnu ty
deligere af Hørups tale ved grundlovsfesten i Frederiksberg have i 1884;8
her hævder han, at man befinder sig i et tidsrum, »hvor det vokser i bred
den, hvor folkets tanker og vilje siver gennem nye lag, sænker sig med
sin grøde i folkets masse og forvandler almue til borgere«. Det, som
præger tiden, er »en offentlig mening, der arbejder lige til bunden af fol
ket, en almen drøftelse af fædrelandets anliggender, der tager enhver
mand med og gør hver enkelt til medejer af folkets tanker, til lodtager i
folkets vilje«. Indbyggerne er blevet borgere; de er strømmen, der pulse
rer fra hjertet til de fineste årer, de er livet; man kan derfor godt bruge
betegnelsen folkets ånd herom, siger Hørup; den borgerlige fremtid byg
ger på borgersindet i folket. »Det er ikke love, der skaber folk lige så lidt
som klæder. Men når et folk har gjort skridt fremad, så lægger det love
under sig for at vinde fodfæste til det næste skridt. Når en dreng er vok
set gennem de gamle klæder, får han ny; men det er væksten, der er sa
gen, ikke klæderne«.
Almuen er ved at blive omdannet til myndige borgere; de, der tid
ligere var almue, skal bestemme på lige fod med andre grupper i sam
fundet; det vil der komme noget meget bedre ud af, end hvis det alene
er det udpinte åndsaristokrati, der bestemmer. Landet vil blive rigere,
fordi folket vil have sans for, at der skal arbejdes med jernbaner, smør
etc.
Bag Hørups lovprisning af folket ligger der uden tvivl en idealisering
af bonden; det fremgår måske ikke så tydeligt af det, der er refereret
ovenfor, men så meget desto tydeligere er der berettet herom i et brev af
26. oktober 1882, som den første leder af Studentersamfundet, overlæ
rer Victor Pingel, sendte til Georg Brandes; her refererede han et fore
drag, Hørup havde holdt i det netop grundlagte Studentersamfund:
»Hørup ... talte om det glædelige i den store kamp mellem land og by,
den naturlige udjævningsproces mellem bønder og borgere. Han mente,
at nu var vi omtrent nået til det punkt, at væsken i de to samkvems
havende kar var kommet i ligevægt. Bønderne havde nu tilkæmpet sig
byboernes respekt, og de specielle hovedstadsvenstre’r, det socialistiske
og det litterære, ville snart finde deres plads inden for det landlige ven
stres ramme«. Hertil knytter Pingel denne meget interessante kommen-

8. Vilhelm Nielsen m.fl. (udg.), II, 1902-04, s. 3-6.

8

Claus Friisberg

tar: Hans betragtninger forekom mig forresten at være »noget abstrakt
idealistiske og optimistiske«; dette skyldtes, at Hørup slet ikke ville til
lægge modsætningsforholdet mellem bønder og husmænd nogen betyd
ning.9
Hørups tro på folket er altså meget stærk. Alligevel kan man ikke fra
kende ham en vis ambivalens i forhold til dette folk; for han er jo noget
bekymret for, at bønderne er ved at komme ind på et vildspor gennem de
res optagethed af grundtvigianismen. En trøst er det dog for ham, at hans
egen agitatoriske indsats trods alt har været et væsentligt bidrag til at hol
de dem på den rette vej. Hermed er også sagt noget andet om Hørup, nem
lig at han trods al sin tale om, at der ikke rigtig i hans egen tid er nogen,
der rager op som i gamle dage, dog ser sig selv som den, der skal proppe
de rette anskuelser ind i hovedet på folket. Han er føreren, der leder det ad
den rette vej, som får det til at indse, hvad der er i dets interesse. I hans
nedsivningsteori ligger der den præmis, at de rette forestillinger om lig
hed, frihed etc. kommer ovenfra.
Hørups tro på folket er præget af den opprioritering af folket, som
man finder hos præromantikere som Herder og Rousseau, og som videreførtes i universalromantikken. For Herder var den afgørende enhed fol
ket, ikke staten, og dets folkeånd, som den gav sig udslag i sprog, histo
rie og kultur.10 I universalromantikken så man bonden som naturens
muntre søn, der takket være sin umiddelbarhed og kontakt med det ægte
i tilværelsen, f.eks. naturen, simpel levevis etc., var i stand til at erkende
nogle sandheder, som de udspekulerede ikke kunne finde." Hørups idea
lisering af bonden går i sidste ende tilbage til Rousseaus lovprisning af
det naturlige og svarer til den idealisering, som blev den nordamerikan-

9. Morten Borup (udg.): Georg og Edvard Brandes' Brevveksling, III, København 1940, s.
359. Andre udtalelser af Hørup går i samme retning og dokumenterer således, at Hørup
ganske givet har sagt det, som Pingel refererer ham for, jf. f.eks. Vilhelm Nielsen m.fl.
(udg.) 1902-04, III, s. 112f.
10. J.G. Herder: Audi eine Philosophie der Geschichte zur Bi Idling der Menschheit, ed. H.G.
Gadamer, Frankfurt a.M. 1967, s. 66f. og samme forfatter: »Ideen ...«, Sdmtliche Werke,
ed. Surphan, Berlin 1877-1913, XIV, s. 204f.
11. Jf. naturens søn i Oehlenschlägers digt Guldhornene og naturens muntre søn i Aladdiir,
den samme tankegang ligger bag flere af H.C. Andersens eventyr; det er et barn, der end
nu ikke er fordærvet af for megen civilisation, der i Kejserens Klæder er i stand til at sige
de forløsende ord: »Ja, men han har jo ikke noget på«. Tankefiguren er stort set den sam
me hos Hørup, når han modstiller »det brede, materielle folk« med »det spinkle, udpinte
åndsaristokrati«.
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ske indianer til del i det 18. århundrede, jf. betegnelsen »den ædle vil
de«.12
Påstanden er altså, at Hørups opfattelse af folket er præget af en ro
mantisk idealisme, og det kan måske godt forekomme overraskende, når
man tænker på, at han gør så meget ud af at hævde, at i nutiden er det re
alismen, det gælder; han vil i alt fald gøre sit til, at fantasteriet bliver ud
drevet og erstattet af realisme. For at komme til klarhed over dette spørgs
mål er det nødvendigt at definere idealisme og romantik, der ifølge litte
raturhistorikeren Hans Hauge er to sider af samme sag. Kendetegnende
for den idealistiske position er, at mennesket skaber nogle forestillinger,
der er mere fuldendte end den virkelighed, fra hvilken der bruges bygge
klodser (i form af sansninger, fakta osv.), og at det ønsker/ bestræber sig
på/drømmer om, at tilværelsen kan indrettes, så disse forestillinger bliver
til virkelighed.13 Hørup skaber (med hjælp fra præromantikere og roman
tikere) den forestilling hos sig selv, at folk fra forskellige befolknings
grupper (bønder, arbejdere, studenter) vil se bort fra de skillelinier, der er
mellem dem i økonomisk, social og kulturel henseende; der vil ske en de
ling efter anskuelser, og folket vil sikre, at demokratiet bliver rationelt. Et
sådant program rummer selvsagt stærke elementer af idealisme. 1864 de
monstrerede måske nok, at troen på, at et dansk militær kunne udrette no
get, byggede på sand; men 1864 fjernede ikke troen på folket, tværtimod.
Hvad ligheden angår, har jeg allerede i det foregående antydet, at Hø
rups lighedsbegreb ikke var materielt i sit indhold; som typisk liberal var
han tilhænger af, at statsmagten overlod den sfære, som Habermas kalder
den private, dvs. den sfære, hvor vareproduktionen og fordelingen fore
går,14 til sig selv. Han mente, at erhvervslivet ville trives bedst, hvis man
indrettede samfundet demokratisk; for et demokratisk samfund krævede
myndige borgere, der var lige ansete, og dette ville være det bedste incita-

12. I en anmeldelse af Leo Tandrups bog Ravn (der udkom i 1980) har P.G. Lindhardt en be
mærkning, der også godt kan bruges på Hørup; han karakteriserer folket som et begreb,
der for mange kulturradikale var et romantisk begreb, der »nogenlunde svarede til, hvad
Gud var for idealistiske forgængere«; bemærkningen går ganske vist på den radikale hi
storiker Kristian Erslev og hans platoniske kærlighed til folket; men den træffer også
Hørup. P.G. Lindhardt; Anm. af Leo Tandrup; Ravn I-II, Historie. Jyske Samlinger, ny
række XIII,4, 1981, s. 351; Karsten Thorborg (udg.): Hørup i breve og digte, København
1981, s. 63; samme forfatter 1966-67, s. 281 og 293f.
13. Hans Hauge; K.E. Løgstrup - en moderne profet, København 1992, specielt s. 90ff. Jf.
Henrich Steffens; Indledning tilphilosophiske Forelæsninger, København, 3. udg. 1968, s.
26-28.
14. Jürgen Habermas; Borgerlig offentlighet, Oslo 1974, s. 27ff.
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ment til, at de - som der også står i tilbageblikket - ville bestræbe sig på
og ville blive inddraget i at opbygge et rigere samfund. At der for ham var
denne sammenhæng mellem det rationelle demokrati, han plæderede for,
og den økonomiske foretagsomhed, viser sig endnu tydeligere i hans tale
for grundloven den 5. juni 1884 i Frederiksberg Have, for i talen knyttede
han en sammenhæng mellem en myndiggørelse af folket og en større er
hvervsmæssig foretagsomhed: »Har vi ikke råd til at holde heder og over
drev, langt mindre har vi råd til at holde døde pletter i vort folk, hvor intet
trives uden gammel fordom og gammel overtro, gammel myndighed og
gammel frygt, langt mindre har vi råd til at holde sure huller i vort folk,
hvor det bobler af dum beundring for dem, der ikke fortjener det - begge
dele lige foragteligt. Et lille folks løsen må være: nu er ingen til overs, vi
har brug for alle... Det er friheden, der spreder tanker og vilje over landet
og forvandler et almuesfolk til et folk af tænkende og villende mænd«.
Hørup havde altså ikke sans for, at det kunne blive et problem for de
mokratiets funktionsduelighed, hvis den økonomiske ulighed blev alt for
stor i et kapitalistisk samfund, og at samfundet kunne blive tvunget til at
gribe ind over for problemerne - f.eks. med en aktiv socialpolitik. Han
kunne formodentlig godt se, at en forudsætning for, at folket viste sig
myndigt, var, at de sociale forskelle ikke blev for store. Men han troede
på, at når man fik skabt et sandt liberalt, demokratisk samfund, ville så
store uligheder ikke indfinde sig. Samfundet ville blive rigere, og rigdom
mene skulle nok blive spredt nogenlunde ligeligt, så økonomiske og soci
ale modsætninger ikke ville gøre det svært for de grupper, han henvendte
sig til, at stå sammen. Først skete tingene ude i samfundet, og derefter var
det blot lovgivernes rolle at konfirmere det, der i grunden allerede var
sket, gennem de nødvendige love. Først sent - i sin afskedstale i Havdrup
den 15. maj 1895 - erkendte Hørup, at hans synspunkt måske havde været
for optimistisk; der kunne faktisk være fare for, at nogle af bønderne blev
så rige og store på den, at de ikke ville stå sammen med husmændene.
Men det førte ikke til, at han opgav sin idealforestilling: Såvel bønderne
som husmændene burde holde sammen politisk; derfor takkede han gård
mandene i Køgekredsen for, at de aldrig havde skilt deres sag fra de små,
og for, at de ikke havde ladet sig diktere af sparekassebogen, da det kneb.
Den lighed, som man skulle kæmpe for, var, at indbyggerne blev lige
stillet i politisk og juridisk henseende. På dette punkt var Hørup til
gengæld meget progressiv: Han var en af dem, der i Folketinget i 1880
talte varmest for kvindernes rettigheder, da tinget behandlede venstre
manden Frederik Bajers lovforslag om, at de gifte kvinder skulle have
rådighed over det, de erhvervede ved selvstændig virksomhed. Under fol-
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ketingsdebatten udtalte Hørup, at når kvinden indgik ægteskab, blev hun
underkastet et værgemål, der var langt strengere end det, som gjaldt for
umyndige børn og mænd, der var umyndiggjort. Den nærmeste parallel til
den gifte danske kvindes retlige stilling var det forhold, der herskede i
oldtidens Rom mellem herren og hans slave.15
Grundlæggende var Hørups opfattelse af lighedsspørgsmålet i overens
stemmelse med de herskende liberale anskuelser på hans tid; derimod var
han mere radikal end de fleste andre, når det kom til spørgsmålet om vir
kelig at sikre, at den juridiske og politiske lighed blev en realitet. I sit ind
læg om kvindernes rettigheder i Folketinget i 1880 røbede han i øvrigt,
hvad hans radikalitet hang sammen med. Han gjorde nemlig opmærksom
på, at jo mere viden, man skaffede sig om en sag, jo mere tilbøjelig blev
man også til at gå ind for, at der måtte gøres noget radikalt for at løse pro
blemet. Om ikke andet viser dette udsagn, at han selv levede op til sit ud
sagn, at demokratiet skulle være rationelt. Når man lod fornuftens lys fal
de over områder, hvor sædvane og gamle fordomme rådede, ja så tog man
selvsagt konsekvensen af, at ens fornuft fortalte en, at her var der behov
for reformer. I den situation lod man sig ikke påvirke af, at ens følelser
eventuelt var knyttet til nogle gamle sædvaner, som det kunne gøre ondt
at gøre op med. Her var ingen pardon; de sædvaner, der ikke kunne holde
for fornuftens klare lys, skulle rives op med rode. Hørups holdning i den
ne sag viser ham som et barn af oplysningstiden. Hans synspunkter på lig
heden svarer i øvrigt nøje til dem, man finder i den franske menneskeret
tighedserklæring fra 1789.
Ved frihed forstod Hørup - som nævnt -, at hver mand blev deltager i
de politiske beslutninger. Folket var indehaver af suveræniteten, så det
skulle have den fulde magt. Derfor var den almindelige valgret så vigtig,
for den var udtryk for, at det forholdt sig på denne måde. Og derfor var
Folketinget - som var det koncentrerede udtryk for det suveræne folk det vigtigste statsorgan, vigtigere end både den udøvende og den døm
mende magt og selvfølgelig også vigtigere end Landstinget, af hvis 66
medlemmer kun de 27 var valgt ved almindelig valgret.16 Heraf fulgte na-

15. Rigsdagstidende, Forhandlingerne paa Folketinget 1879-80, sp. 2064-2079; Torben
Krogh: Viggo Hørup, København 1984, s. 212f.
16. Ved et møde i Gothersgades Exercerhus 30. december 1878 sagde Hørup, at det folke
tingsflertal, der udgik af den almindelige valgret, var landets højeste myndighed; det hav
de hverken nogen over eller ved siden af sig. Morgenbladet den 31. december 1878. Om
udviklingen i Hørups syn på Folketinget se Nordsjællands Tidende 13. juli 1872, citeret i
Karsten Thorborg: »Viggo Hørup«, Historisk Tidsskrift, 81,1, 1981, s. 155; Karsten Thorborg: Viggo Hørup i breve og digte, 1981. s. 125; Torben Krogh 1984, s. 188.
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turligvis også, at Hørup måtte være tilhænger af folketingsparlamentaris
men, for hvis folket ikke via sin sammensætning af Folketinget måtte be
stemme, hvilken regering der skulle dannes, ville dets fulde suverænitet
jo ikke blive respekteret. Hørup og venstremændene i almindelighed
kaldte den type demokrati, de ønskede, for folkets selvstyre. I sin omtale
heraf kunne Hørup blive helt lyrisk - som i talen i Højby sommeren 1883:
»... folkets selvstyre ... er intet kongeord. Det ord er bondefødt... den dag
kommer, da det skal blive en daglig nødvendighed for et ærekært folk,
selvfølgelig som luften, vi ånder, som sproget, vi taler. Ja, den dag skal
komme, da det ord ligger over vort land, højt og varmt som lyset en som
merdag. Det er en livsnødvendighed for et lille folk som vort. Al vor
fremtid hænger deri, al vor ret til at være noget for os selv, al vor velværd,
al vor lykke«.17
Hørups udsagn om folkets deltagelse i de politiske beslutninger kan
tolkes på den måde, at han var tilhænger af det, politologerne har kaldt
deltagelsesdemokrati: den form for demokrati, der går ud på, at befolk
ningen ikke alene skal være et vælgerkorps, hvis vigtigste aktivitet er at
stemme ved valgene; den skal være deltager i den politiske proces, både
fordi den selv vil vinde i indsigt og myndighed ved at deltage aktivt i den
politiske debat, og fordi de politiske beslutninger vil blive bedre, hvis de
hviler på en demokratisk debat, som så mange som muligt bidrager til.18
Hørups syn på den offentlige mening bestyrker indtrykket af ham som til
hænger af deltagelsesdemokratiet. Jf. f.eks. denne formulering i grund
lovstalen 1884: »Vor borgerlige fremtid bygger vi på borgersindet i vort
folk, på den offentlige mening, som alene kan bære den. Man kan håne
den offentlige mening, foragte den, træde den under fode, men den of
fentlige mening sejrer til sidst.« Den samme høje vurdering af den offent
lige mening kommer til udtryk i tilbageblikket, hvis synspunkt er, at de
nationalliberale bevarede deres stærke politiske stilling meget længere,
end der var dækning for i valgresultaterne, fordi de beherskede den of
fentlige mening. Hvad det gjaldt om for Hørup og hans partifæller, var at
få de manges mening anerkendt som den offentlige mening.
Hørup som deltagelsesdemokratiets mand er dog ikke en entydig
kendsgerning. Ved nøjere eftersyn viser det sig, at hans indstilling er am
bivalent - som hans holdning til folket rummede ambivalens. Han er

17. Vilhelm Nielsen m.fl. (udg.) 1902-04, II, s. 241 IT.
18. Palle Svensson: »Demokrati og politisk deltagelse«, Festskrift til Erik Rasmussen, Århus
1977. s. 289IT.
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nemlig også fast overbevist om, at der ikke må rokkes det mindste ved
folkestyrets karakter af repræsentativt demokrati; når der har været valg,
ligger det fulde ansvar hos de valgte politikere i Folketinget; de er folke
viljens udtryk, og grupper af vælgere skal ikke komme og blande sig for
at lægge pres på de valgte. Synspunktet kom f.eks. frem i Hørups tale i
Højby. Han gjorde forsamlingen opmærksom på, at da rigsdagssamlingen
1882-83 sluttede, vedtog Folketinget en adresse til kongen, der meddelte
ham, at der ikke ville komme nogen »akkord« mellem det grundlovsbry
dende ministerium Estrup og Folketinget. Herefter fortsætter han: »Vi folketingsmænd kunne vel have ventet til næste sommer [hvor der skulle
være folketingsvalg] med at høre vælgernes mening, men der var den iver
over de sjællandske bønder, at de måtte sige os allerede nu, at de er med,
og deraf kommer disse møder«. Derefter fulgte lollikerne, falstringerne,
jyderne og fynboerne sjællændernes eksempel. Når Hørup i en tale, hvis
sigte ellers er at samle så megen opbakning bag Venstres krav om folke
tingsparlamentarisme som muligt, alligevel kommer med en ganske vist
noget indpakket bebrejdelse til sine vælgere for deres iver efter at stå an
sigt til ansigt med deres politikere, vidner det meget stærkt om hans hæv
delse af folketingspolitikernes primat i forhold til vælgerne. Det er også
værd at bemærke, at Hørup som de andre ledende venstrepolitikere minus
Christen Berg oprindelig var modstander af, at der skulle indkaldes et
delegeretmøde for partiet Venstre, som hver valgkreds’ organisation valg
te tre repræsentanter til; i 1887 bekæmpede han og de andre venstreledere
med held denne tanke, medens de temmelig modstræbende opgav deres
modstand mod denne »overrigsdag« i 1888 efter forårets mislykkede for
ligsforhandlinger.19
Hvad Hørups holdning til opinionen angår, siger han jo ganske vist, at
hans bestræbelse er, at den opinion, der bliver herskende, skal være den,
der udtrykker de manges meninger; men omvendt er det jo tydeligt, at han
bestemt ikke går i dialog med de mange for at få de politiske synspunkter
frem, som de har. Han går ud fra, at hans egne politiske synspunkter er de
manges, og så gør han det bedste, han kan, for vinde opinionen for dem.
Hans tilbageblik viser jo f.eks., at han ikke blot tog til efterretning, at
grundtvigianismen var ved at blive en åndsmagt blandt bønderne; den
skulle bekæmpes, for bøndernes sande interesse måtte være realisme,
ikke et fantasteri, der karakteriseres som »nationalliberalismens spilde-

19. Niels Neergaard: Erindringer. Fra Ungdomsaarene og fra mit offentlige Liv 1854-94,
København 1935, s. 213.
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vand«. At det var så som så med dialogen på de politiske møder, kommer
også frem på mødet i Højby. Her spurgte Hørup forsamlingen på 6.000
mand, om de var med på Fyn, eller om de tænkte noget for sig selv. For
samlingens svar udlagde han derefter, sådan som det passede ham: »Jeg
forstår Dem sådan ... Jeg forstår dem sådan ...«. Hørup kunne selvsagt
ikke uden videre gå ud fra, at bønder, arbejdere, studenter og købmænd
(de fire grupper, han nævnte i grundlovstalen 1884) tænkte, som han selv
gjorde. For man kommer ikke uden om, at hans synspunkt på demokrati
et var stærkt idealistisk (som hans lyriske besyngelse af folkets selvstyre
foroven viser). Han havde den opfattelse, at almeninteressen var vigtigere
end de enkelte gruppers særlige økonomiske interesser; det gjaldt landets
fremgang, dets lykke, folkets ære og velfærd. I omtalen af hans afskeds
ord til hans vælgere i 1894 har jeg allerede været inde på, at han var me
get imod, at bønderne lod deres politiske orientering bestemme af deres
pengepung. I talen i Højby formulerede han det således: »... lad det blive
klart for alle, at det, vi vil, det er landets fremgang. Bøndernes sag er in
gen bondesag, men det er folkets ære og landets lykke«. Selv om Hørup
så skarpt betonede i sit tilbageblik, at det nu gjaldt om at arbejde med det
materielle: skadeligt vands afledning, bygning af jernbaner etc., er det ty
deligt, at han ikke forbandt sig med en snæver interessepolitik. Tilslutnin
gen i befolkningen til disse idealistiske synspunkter var nok ikke helt så
stor, som han selv gav udtryk for i den offentlige debat; hans afskedstale i
Havdrup den 15. maj 1894 viser, at han er ved at nå til en erkendelse her
af - om end han selvsagt stadig er overbevist om, at hans egen idealistiske
tilgang til politik er den rette.
Som sagt mente Bojsen, at Hørups ætsende, negative ironi viste, at
han var nihilist. At hans ironi kunne være ætsende, ville Estrup ganske
givet skrive under på, for han og hans ministerium fik den ene gang ef
ter den anden kærligheden at føle, således i den berømte/berygtede
»Hvad-skal-det-nytte-tale« i Folketinget i 1883: Folketinget havde slået
fæstningen ud af regeringschefens hånd både i 1876 og nu i marts 1883,
sagde Hørup. Det var Folketingets og dermed folkets ære; det var der
imod ikke ministerens ære, at han var fortsat som regeringschef efter at
have lidt et nederlag i et spørgsmål, som han anså for »en livssag«, for
»... det er ingen ære at overleve sine livssager. Den kirkegård, hvor en
mand har begravet sine døde livsopgaver, er sandelig ingen hædersplads
for ham at besøge ...«.2() Hørups ironi kunne dog også være blidere i to-

20. Rigsdagstidende, Forhandlingerne paa Folketinget 1882-83, sp. 327Iff.
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nen - om end blidheden selvsagt dækkede over den snært, som mod
standeren fik med: I sin grundlovstale 1884 nævnte han f.eks., at der i
alle samfund fandtes folk, der ikke troede, at noget kunne forandres til
det bedre. »Kina er et sådant land. Der er kinesere andre steder end i
Kina. Hvert land har sine. På denne festdag vil vi dog om vore konser
vative alene mindes, at de er vore landsmænd... de dyrker deres guder
inde i de templer og pagoder, hvor de ofrer til fædrelandets frelse...«. Så
er de placeret som de forbenede, forstokkede individer, de er, og som
dem, der ved bedre, kun kan have et træk på skulderen til o vers for, idet
de siger »Oh, Herre Gud«.
Ironien betyder dog ikke, at Hørup er nihilist; den er udtryk for en be
stræbelse på at pille de store ned fra deres piedestal, så de kommer i ni
veau med andre mennesker; den vidner om en demokratisk bestræbelse.
Sådan så Kierkegaard, hvis skrifter Hørup en overgang var intenst optaget
af, i alt fald på det; han formulerer synspunktet således i sin dagbog 29.
januar 1835, hvor det hedder, at mestertyven - en slags Robin Hoodtype må »tænkes udrustet med en høj grad af humor, som meget vel kan fore
nes med hans misfornøjelse, der netop vil gøre ham satirisk og ... dog let
kan forenes med hans udspring af den simplere folkeklasse, af nationens
rod«.21 Også de nationalliberales ledende talsmand i 1840’erne, Orla Leh
mann, har udtalt sig om sin brug af ironien og humoren - i et brev fra
1843 til sin kommende svigermoder, Bolette Puggaard. Han er endnu kla
rere end Kierkegaard. Ironiens og humorens fordel er at anbringe tingene
i denne verden i det rette perspektiv. »Det er denne latter over det relative,
der vil udgive sig for det absolutte, det er denne nødværge mod alt, hvad
der vil overvælde, det er denne trang til uden at tabe livets alvor af sindet
eller øjet at se den komiske side ved verden; det er denne demokratiske
forsoning, hvormed de små kommer til deres ret ved at se de stores og det
stores lidenhed, som oftest hos mig er blevet anset for kunsthed, hovmod,
frivolitet«.22 Lehmann, der var blevet kritiseret af Bolette Puggaard og
genstanden for sine ægteskabsplaner, Marie Puggaard, for at være for iro
nisk raillerende, hævder altså, at det må være tilladt at væbne sig med iro
ni over for dem, der sætter sig selv på den høje hest; de er ikke helt så sto
re, som de selv tror; de er ikke så overlegne, som de bilder sig ind; almin
delige mennesker skal også have noget at have sagt; i denne ironi lå der

21. Søren Kierkegaard: Dagbøger i udvalg 1834-46, København 1994, s. 14.
22. Hanne Engberg: En kærlighedshistorie. Maria og Orla Lehmann 1843-49. København
1991, s. 58Ff.; Rigsarkivet. Orla Lehmanns privatarkiv, 5864 A.3.
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altså et demokratisk element.23 Ifølge Hanne Engberg er Lehmanns over
vejelser inspireret af Hegels betragtninger over emnerne ironi og humor;
det samme gælder Kierkegaard. De var altså alment tankegods blandt
dannede mennesker, og Hørup har naturligvis som ivrig Kierkegaard-læser stiftet bekendtskab med tankerne, som han derefter har praktiseret i
eminent grad.24
Hørup er udviklingsoptimist.25 Det mål, han kæmper for: folkets selv
styre, landets ære og velfærd, skal nok blive realiseret; udviklingen frem
ad er uafvendelig; det kan godt være, at der er nogle konservative, der
prøver at stikke en kæp i hjulet på fremskridtsmændene, men det får ikke
nytte, for - som Hørup siger i grundlovstalen i 1884 - ligesom jorden går
rundt både med stilstandsfolk og fremskridtsmænd, således skrider tiden
»sit mål i møde«. Målet er »samfundets forvandling - fra det ringere til
det bedre, fra uret til ret, fra ret til større ret, fra gammelt til nyt«. Man har
forladt de aristokratiske tider, hvor det alene gror i toppen, og er kommet
ind i en tidsalder, hvor det vokser i bredden, hvor almuen forvandles til
borgere. Hvorfra ved Hørup, at denne udvikling ikke lader sig standse?
Jo, han sammenligner samfundets udvikling med den vækst, som er na
turlig, og som både mennesker, dyr og planter er underkastet. De metafo
rer, Hørup bruger for at illustrere dette synspunkt, er drengen, der vokser,
og forårets uafvendelige komme; samfundet udvikler sig som drengen, og
når udviklingen er kommet tilstrækkelig langt, får samfundet nye love,
som drengen får nye klæder; men - tilføjer Hørup - det er væksten, der er
sagen, ikke klæderne. Det kan godt være, at det trækker længere ud med
anerkendelsen af folkets selvstyre, end man havde regnet med, og man
udspekulerer alle mulige planer for at få det gjort til virkelighed; men de
betyder i grunden ingenting, for lige pludselig en dag vil det gamle være
fejet til side på grund af den stille udvikling, der har fundet sted i borger
nes indstilling, i opinionen etc. Pludselig en dag konstaterer vi, at det for
år, der lod vente på sig, er kommet ganske af sig selv, for medens vi utål
modigt har spejdet efter det, er safterne i træerne dag for dag steget fra ro
den til toppen, og - siger Hørup - »vi forstår, at omvæltningen er kom-

23. Hanne Engberg 1991, s. 58ff.; Rigsarkivet, Orla Lehmanns privatarkiv, 5864 A.3.
24. Grunden til, at han har været tiltrukket af den kierkegaardske spot og ironi, skal søges i
hans opvækst, som påvist af Karsten Thorborg 1966-67, s. 279. Thorborg bygger først og
fremmest sin tolkning på Hørups brev til kusinen Henriette Steen fra sommeren 1873, i sin
helhed er det trykt i Karsten Thorborg (udg.) 1981, s. 59-67.
25. De betragtninger over udviklingen, der refereres i det følgende, er hentet fra Hørups
grundlovstale 1884.

Viggo Hørup og nationalliberalismen

17

met, at den er kommet, som foråret kommer, som skoven kommer, fordi
naturen er stærkere end alle indvendinger, og fordi menneskelig bag
vendthed dog kun til en vis grad evner at forvrænge livets egne veje«.
Organismetankegangen er typisk for universalromantikken, om end
den går længere tilbage, for man finder den allerede hos en klassicist som
Goethe; i sit udspring går den tilbage til en præromantiker som J.G. Her
der. Ikke mindst litteraturhistorikeren Aage Henriksen har betonet, at den
ne tankegang, der binder klassicisme og romantik sammen, var grund
læggende inden for den universalromantiske digtnings opfattelse af til
værelsen.26 Karakteristisk for den er, at den anskuer udviklingen som or
ganisk vækst, som kan sammenlignes med den vækst, man finder i den le
vende natur. På dansk grund blev et historiesyn, der byggede på roman
tisk organismetænkning, første gang præsenteret af Henrich Steffens i
hans forelæsninger i 1802-03. Ifølge Steffens bestod historien ikke af en
tilfældig sammenhobning af kendsgerninger, men betegnede en sammen
hængende udvikling, hvor den ene tidsalder fødte den anden.27 Hver tids
alder levede om end i mere eller mindre forandret skikkelse videre i den
anden. Endvidere mente han, at udviklingen bevægede sig hen imod et
endemål, der ville være kendetegnet ved, at de herlige tider (guldalderen),
man havde kendt ved historiens begyndelse, igen ville vende tilbage.
Hans historiesyn var med andre ord en sekulariseret udgave af den jødisk
kristne forestilling om paradis, syndefald, straffen i form af synd og død
og de sidste tider, hvor gudsriget ville indfinde sig, og synd og død ville
forsvinde. Det enkelte menneske var nok udstyret med frihed - skrev
Steffens - til at gribe ind i historiens gang, men tog man et overblik over
det historiske forløb, opdagede man, at det var så som så med denne fri
hed. Inden for historien herskede nødvendigheden.
Det er tydeligt, at der er klare paralleller mellem Hørups opfattelse af
historien og Herders og Steffens’: troen på, at historien havde et mål, at
det gik fremad, at udviklingen ikke lod sig stoppe, at menneskene nok
kunne gribe ind (det forsøgte han jo selv at gøre gennem sin journalistiske
og politiske virksomhed), men at slutresultatet dog ville blive det samme,
uanset hvad det enkelte menneske foretog sig. Dermed er selvfølgelig
ikke sagt, at Hørup stod under direkte indflydelse af de to tænkere; for de-

26. Aage Henriksen: Ideologihistorie, København 1975, s. 13ff. Jf. i øvrigt også Sven Møller
Kristensen: Den dobbelte eros. København, 2. oplag 1966, s. 35ff.
27. Jf. »... intet i historien, ingen enkelt tidsalders, ingen enkelt nations individualitet kan for
stås fuldkommen uden ved dens nødvendige forbindelse med hele historien«. Citat fra
Henrich Steffens 1968 s. 27.
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res synspunkter blev udbredt i mange forskellige versioner og blev en al
mindelig tankefigur i det 19. århundrede. Det, der er sagt, er, at hans hi
storieopfattelse (og dermed også politikopfattelse) var idealistisk, metafy
sisk i sit præg. For der var naturligvis ingen som helst beviskraft i hans
vækstmetaforer; for det første er det tvivlsomt, om det er relevant at sam
menligne det historiske forløb med en drengs vækst eller med de safter,
der stiger op i et træ om foråret; for det andet kan vækstbilledet lige så
godt udlægges på den måde, at det illustrerer, at historien ikke ender med
udviklingen af et bedre samfund, for når det drejer sig om vækst, er det
meget vanskeligt at sige, at et stadium af vækst skulle være bedre end et
andet - bortset fra, at det slutter med død eller bortvisnen.
Er der også spor af Hegels historiefilosofiske ideer i Hørups opfattelse
af det historiske forløb? Selve forestillingen om, at historien bevæger sig
frem mod et endemål, og at der undervejs er tale om stadige fremskridt, er
så almindelig, at den ikke kan kaldes specielt hegelsk; f.eks. finder man
også en udtalt fremskridtstro hos den franske filosof og politiker Condor
cet.28 Hegels fremskridtstro er lidt anderledes end Condorcets. Han opfat
tede monistisk verden som en enhed af tanke, væren, fornuft og virkelig
hed, der kunne tage form af ideer, samfundsinstitutioner, kunst og kultur;
idehistorisk kaldes denne position panlogisk ontologi (alt eksisterende er
- ret beset - logos = tanke). Han identificerede det absolutte med det gud
dommelige, som han samtidig mente kom til udfoldelse i historiens be
vægelse hen mod stadig mere oplyste, civiliserede, humane og frie sam
fund. Det, der er specielt for den hegelske fremskridtstro, er altså, at He
gels kriterium for, om der er tale om fremskridt, er knyttet til frihedsbe
grebet. Efterhånden som kulturen udvikler sig og samfundene når stadig
højere kulturtrin, bliver friheden mere udtalt.29 Hegels påstand var, at når
frihedsbegrebet først på et eller andet tidspunkt var kommet ind i verden,
så var det uafvendeligt, at friheden ville manifestere sig mere og mere. Så
vidt jeg kan se, er Hørups udviklingsoptimisme knyttet til den samme fo
restilling. Han bruger ganske vist natur- og organismemetaforen til at illu-

28. Condorcets fremskridtsbegreb er i høj grad knyttet til troen på fornuftens og oplysningens
fremgang, jf. »Rapport et projet de déeret sur l’organisation générale de 1’instruction«, As
semble legislative, 20 et 21. avril 1792, Paris 1792 og »L’Egalité d’éducation«, Esquisse
cl'un tableau historique des progres de Pésprit humain, Paris 1794, Xe époque.
29. En udmærket gennemgang af disse hegelske synspunkter finder man hos den danske filo
sof Hans Brøchner i hans bog Philosophiens Historie i Grundrids, København 1873, s.
264ff. En bredere indføring finder man i Frederick Coplesion, S.J.: A History of Philoso
phy, Volume VII: Fichte to Nietzsche, New York 1974, s. 159-247, af særlig interesse er
redegørelsen s. 215-225.
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strere, hvorfor udviklingen er uafvendelig, men det forklarer jo ikke,
hvorfor han er så fast overbevist om, at det i sidste ende vil ende med, at
folkets selvstyre (friheden forstået som folkets autonomi) vil sejre. Såvel
Hørups faste overbevisning, at frihed og fremskridt hører sammen, og at
de med sikkerhed indtræffer, er præget af en hegelsk tankegang. Dermed
er selvfølgelig ikke sagt, at Hørup er bevidst om, at hans fremskridtstro
hviler på et hegelsk grundlag.301 øvrigt er der også ellers spor af en he
gelsk betragtningsmåde i tilbageblikket fra 1884, for her hedder det, at
samtidig med, at forfatterne slog ind på den realistiske vej, begyndte
grundtvigianismen at gøre almuen litterær. Dette karakteriserer Hørup
som tingenes naturlige dialektik. At vi her finder et spor af den hegelske
anskuelse, at et fænomen avler sin modsætning, og at det er i konfronta
tionen mellem disse to, at springet til et højere stadium - begrebs- og
samfundsmæssigt - skabes, er let at se.
Inddrager vi den mand, hvis tanker lå til grund for Det litterære Ven
stre, Georg Brandes, og hans yngre broder Edvard Brandes, den praktiske
organisator af Det litterære Venstre, er det endnu tydeligere, at radikalis
mens historiesyn og frihedsbegreb havde en hegelsk inspiration.31 Idehi
storisk må man bestemme brødrene Brandes som venstrehegelianere og
nyhumanister og som tilhængere af den livsanskuelse, som Erik M. Chri
stensen har kaldt optimistisk dualisme;32 deres anvendelse af de hegelske
og nyhumanistiske ideer på kulturen og samfundet placerede dem som
progressive samfundskritikere, der havde brug for at alliere sig med en
anden progressiv, Hørup, hvis individualisme og synspunkter på frem
skridt, frihed og historiens forløb kunne minde om deres egne - om end
de hos Hørup ikke var så bevidstgjorte som hos de to brødre og derfor
blev udtrykt lidt mindre filosofisk skarpt. Når man - som jeg - hævder, at
Hørups tro på frihed (folkets selvstyre) og fremskridtet havde et metafy
sisk præg, må man selvsagt også kalde hans livssyn optimistisk dualistisk.
I sine to afhandlinger »Den unge Viggo Hørup« fra 1966 og »Viggo
Hørup« fra 1981 tegner Karsten Thorborg billedet af Hørup som en mand,

30. Disse betragtninger er inspireret af Hans Hauge 1992, s. 296. Her gør han opmærksom på,
at Løgstrups påstand, at når fordringen en gang er blevet til, er den uigenkaldelig, er udtryk
for hegelsk tangegang; på akkurat samme måde ser Hegel på frihedsbegrebet.
31. Jf. Georg Brandes: Samlede Skrifter, IV, København 1900, s. Iff. (indledningsforelæsnin
gen til Hovedstrømninger..) og Edvard Brandes’ jomfrutale i Folketinget 1880; her slog
han fast, at for ham var det guddommelige logos, alfornuften. Rigsdagstidende, Forhand
lingerne paa Folketinget 1880-81, sp. 445ff.
32. Erik M. Christensen: »Guldalderen som idehistorisk periode. H.C. Ørsteds optimistiske
dualisme«, Festskrift til Gustav Albeck, Århus 1966, f.eks. s. 15-19, 21-25.
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der inspireret af Kierkegaard baserede sin livsanskuelse og sit politiske
standpunkt i et eksistentielt, subjektivt valg.33 Denne tydning har meget
for sig, men den udelukker ikke den tolkning, som jeg har præsteret oven
for af, hvad der var det grundlæggende indhold i Hørups politiske ideer.34
For det eksistentielle valg, Hørup foretog, var altså valget af disse ideers
gyldighed. I øvrigt er det nok værd at notere, at kategorien subjektiv - så
ledes som Hørup forstår den - i høj grad er en romantisk idealistisk kate
gori; de romantisk idealistiske filosoffer var godt klare over, at deres spe
kulationer over tilværelsens grund var funderet i det menneskelige sub
jekt og derfor subjektive; det, der imidlertid er deres pointe, er, at selv om
de funderer deres analyse af tilværelsen på det subjektive, opnår de allige
vel en erkendelse, som de må anse for at have en absolut gyldighed.35 For
skellen mellem Kierkegaard (og med ham Hørup) på den ene side og dis
se idealistiske filosoffer var formodentlig, at medens de mente, at de med
udgangspunkt i selvet ad tankens vej kunne udrede, hvori det absolutte
bestod, var Hørup - inspireret af Kierkegaard - lidt mere ydmyg; han
mente ikke, at han ad den vej kunne nå det absolutte; det højeste absolut
te, han kunne nå, var det absolutte, der havde en subjektiv gyldighed, dvs.
en gyldighed for ham selv og måske også for andre, hvis de - som han tilegnede sig livsanskuelsen i et eksistentielt valg. Dette er formodentlig
baggrunden for, at han i et brev af 21. december 1889 til Henriette Steen
vendte sig imod, at folk umærkeligt blev lempet over i Venstre, for - som
Hørup udtrykte det - »hvad bryder jeg mig om, at pelsen er en demokra
tisk pels eller en aristokratisk pels, når fåret... er det samme?... Hvad det
kommer an på, er bruddet, omslaget, vendingens brathed; når man snyder
for den, er der snydt for det altsammen ,..«.36

Med ovenstående analyse og tolkning af Hørups politiske tilbageblik,
hans tale i Højby i 1883 og hans grundlovstale i 1884 mener jeg at have
dokumenteret, at Hørup på den ene side så sig selv som den store realist,
hvis politiske kamp gik ud på at fratage de nationalliberale deres domine33. Karsten Thorborg 1966-67. s. 294-298; samme forfatter: »Viggo Hørup« 1981. f.eks. s.
136-141.
34. Hvorvidt Thorborg mener, at konsekvensen af hans tydning er denne udelukkelse, ved jeg
ikke; det er lidt vanskeligt at blive klog på, når man læser artiklen fra 1966-67; hans arti
kel fra 1981 efterlader dog mindre tvivl.
35. Jf. f.eks. Henrich Steffens 1968, s. 106f. og Frederick Coplestons beskrivelse af, hvad der
var det grundlæggende erkendelsesprincip inden for de postkantianske idealistiske syste
mer: »... the Universe knows itself in and through the mind of man. And philosophy can be
interpreted as the self-knowledge of the Absolute«. Frederick Copleston, S.J. 1974, s. 10.
36. Karsten Thorborg (udg.) 1981, s. 235.
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rende position inden for kultur og politik, så de ikke fortsat kunne fylde
den danske befolkning med illusioner, der førte ud i ulykker for folk og
fædreland. Da de nationalliberale begyndte at tabe deres indflydelse, duk
kede der desværre - set ud fra Hørups synspunkt - en ny slags nationalli
berale op, oven i købet inden for det parti, som Hørup selv tilhørte; det var
grundtvigianerne, hvis mangel på realistisk sans han gik til kamp imod
ved at knytte det grundtvigianske fantasteri sammen med militarisme. På
den anden side var Hørups egen politiske indsats båret af hans kamp for at
sikre, at værdier, der byggede på en idealistisk, ja undertiden metafysisk
grund, kom til at råde inden for det danske samfund. Disse værdier stam
mede dels fra oplysningstiden, dels gik de tilbage til præromantikere og
egentlige romantikere. Tager man hans forbundsfæller, brandesianerne,
med, er det idealistiske, metafysiske indslag i radikalismens idegrundlag
endnu tydeligere. Som vi skal se nedenfor, er der faktisk grund til at in
kludere ikke mindst de to brødre Brandes, fordi Hørups samarbejde med
brødrene, især Edvard Brandes, nok blev politisk tættere og dermed i
højere grad kom til at tegne den radikale profil, end han oprindeligt havde
tænkt sig og ønsket.37 Anlægger man historikeren Jan Ifversens synspunkt
på forholdet mellem samfund og metafysik, er Hørups transcendering af
de ideer, han havde om, hvorledes samfundet skulle indrettes, ikke over
raskende; for ifølge Ifversen er magten i et samfund knyttet til dets trans
cendens: For at samfundets medlemmer skal opleve statens magtudøvelse
som legitim, er det nødvendigt, at der er nogen, der producerer metafysi
ske ideer, som tilværelsen og samfundet ses som en afspejling af. Når
samfundet forandrer sig grundlæggende - som det gjorde i det 19. århun
drede - , er der brug for nye transcendente politiske ideer.38

Havde Hørup sans for det almene vel?
Er der noget, som Hørups politiske tilbageblik dokumenterer, er det, at
han har set det som sin opgave at sætte skel og i den forbindelse at gen
nemføre en række opgør med politiske modstandere som nationalliberale,
moderate venstrefolk og konservative. Det var ikke kun i en konfidentiel
kilde som det politiske tilbageblik, at Hørup udtrykte sig drastisk. Under
debatten i Folketinget i efteråret 1877, da spændingen mellem de modera
te og radikale var voksende, uden at det dog endnu formelt var kommet til
et brud, sagde han: »Jeg er overbevist om, at den modsætning, der nu er til

37. Jf. Claus Friisberg 1971, s. 389-391.
38. Jan Ifversen: »Det politiske, magten og samfundet«, Den jyske historiker, 47, 1989, s. 11.
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stede her i landet, går meget dybere, og den er meget mindre bygget på
teorier, doktriner og politiske modsætninger end på noget, som snarere
ligner racemodsætninger«. 39
Ud fra disse formuleringer ville det være nærliggende at tro, at Hørups
mål var ensidigt at fremme sine vælgeres interesser på andre gruppers be
kostning. Man skulle ikke tro, at han havde sans for, at de politiske be
slutninger skulle tjene helheden, det almene vel. Således så han imidlertid
ikke selv på det. For han var præget af den rousseauske tankefigur, at om
sættes fællesviljen i politiske beslutninger, vil de være i overensstemmel
se med det fælles vel; de vil falde i tråd med det, der objektivt er samfun
dets fællesinteresse.40 Når almuen kommer til at bestå af borgere, og der
skabes en offentlig mening, som hver enkelt har lod og del i gennem sin
deltagelse i drøftelsen af samfundets anliggenderja så bliver konsekven
sen, at folket gør skridt fremad og lægger love under sig for at vinde fod
fæste til det næste skridt.41 Det må betyde, at de love, der vedtages på den
rette demokratiske måde, er dem, hele folket objektivt har brug for. Tager
folket sit demokratiske ansvar alvorligt ved at være politisk aktivt, vil de
vedtagne love få denne karakter. Hørup mener altså, at selv om han fører
udryddelseskrig mod politiske modstandere og besejrer dem, vil de sam
fundsændringer, der bliver resultatet, også være i de overvundnes interes
se. Det siger han i øvrigt også direkte i sin grundlovstale 1884: de konser
vative er vore landsmænd. »Når de dyrker deres guder inde i de templer
og pagoder, hvor de ofrer til samfundets frelse, så véd vi, at samfundets
udvikling også kommer dem til gode«, hævder han.
Hørups voldsomme konfrontationspolitik skal ikke ses i et klassekamps
perspektiv, men i lyset af hans hegelsk inspirerede overbevisning om, at
ved at stille sig på frihedens og fremskridtets side, ved at gå realismens
ærinde imod det romantiske fantasteri og dermed imod dem, som Hørup
kalder stilstandsmændene, vil man yde sit bidrag til at gøre Danmark til et
bedre land; det var derfor han kunne tale om, at bøndernes sag ikke var no
gen bondesag; det var derfor han kunne finde det naturligt, at såvel bønder
som studenter, købmænd og arbejdere gik sammen i hans Venstre; det parti
skulle som helhed lægge sin lod i vægtskålen til fordel for folkets selvstyre.
At denne tanke gik af med sejren, måtte være til fordel for alle disse grup
per, for sejren ville skabe lykke og velfærd for folket og hævde landets ære.

39. Rigsdagstidende, Forhandlingerne paa Folketinget 1877-78, sp. 148f.
40. Jean Jaques Rousseau: »Tout gouvernement légétime ést républicaine«, Dii Contrat Soci
al, Paris 1762, Livre II, chapitre 6.
41. Grundlovstalen 1884.
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Hørups synspunkter på den politiske kamp er i overensstemmelse med
J.A. Hansens; det er ikke så underligt, for det var med støtte fra J.A. Han
sen, at han kom ind i politik på et program, der var præget af de stand
punkter, som hans fraktion inden for Det forende Venstre repræsentere
de.42 Hørup omtalte altid J.A. Hansen med den største respekt - også efter
hans forsmædelige fald fra den politiske magt i 1877. J.A. Hansen havde
tre grundlæggende politiske anskuelser: Vælgermassen skulle dele sig ef
ter anskuelser, den virkelige politiske modsætning gik mellem folkets
masse: borger- og bondestanden på den ene side, aristokratiet og bureau
kratiet på den anden; Bondevennerne sklille udforme deres politiske pro
gram efter, hvad der ville være til gavn for hele samfundet; det skulle ikke
identificere sig med snævre bondeinteresser. Under debatten om den al
mindelige valgret i den grundlovgivende rigsforsamling formulerede J.A.
Hansen synspunkt nr. 2 således: »Det er den hovedforandring, der er fore
gået, at statsstyrelsen i fremtiden skal støtte sig til folkets store masse,
borger- og bondestanden, i stedet for, at den i over 170 år har støttet sig til
bureaukratiet, aristokratiet og ridderskaber og ridderskabsaspiranter. Det
er den store forskel, den store forandring, der er indtrådt, at regeringen i
fremtiden skal støtte sig til folkets masse«.43
Som man ser, er J.A. Hansen ikke fri for også at tage nogle klasse
kampsbriller på; men som han stiller modsætningen op, finder vi på den
ene side flere klasser, der står sammen: såvel bønder som borgere; på den
anden side er den gamle privilegerede overklasse af adel, godsejere og
høje embedsmænd så placeret. Denne opdeling svarer meget godt til
Hørups, hvor han (i tilbageblikket) taler om det spinkle udpinte åndsari
stokrati på den ene side og det brede, materielle folk på den anden. I J.A.
Hansens synspunkt: Del Jer efter anskuelser lå der, at uanset om man bo
ede i land eller i by, burde man tage bestik af, om man tilhørte det, han
kaldte folkets brede masse eller ej. Folkets brede masse burde tilslutte sig
Bondevennerne. Det var dumt, at byhåndværkere ikke ville stemme på
Bondevennerne, fordi de rynkede på næsen af folk, der var bønder. Den
politik, Bondevennerne skulle føre, skulle ikke ensidigt at varetage bøn
dernes interesser; den skulle være for hele det almindelige folk. Det sam
me mente Hørup: Såvel bønder som arbejdere, købmænd og studenter
burde samle sig om det progressive parti. Dets program var liberalt i vide
ste forstand. Lighed og frihed skulle råde; det ville skabe borgersind og et
samfund, hvor der var grøde og fremgang - materielt som åndeligt. Det
42. Karsten Thorborg 1981, s. 153ff.
43. Beretning om Forhandlingerne paa Rigsforsamlingen 1848-49, sp. 1842.
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var det, det danske samfund havde brug for. Hørups konfrontationspolitik
skulle altså tjene den almene interesse, som var frihedens fortsatte fremadskriden. Hørup var om nogen en idealistisk politiker. Spørgsmålet er så,
om han også videreførte arven fra de ledende nationalliberale politikere,
inden de rykkede til højre efter 1848-49?

Hørups forsøg på at vinde hegemonialmagt
I det foregående har jeg klart vist, at Hørup så sandelig godt var klar over,
at mennesket ikke lever afbrød alene; men det udelukker naturligvis ikke,
at han indtager en kulturfjendsk position i sit politiske tilbageblik, hvis
man ved kultur forstår det, Hørup kalder æstetik: Det vil først og frem
mest sige kunstneriske frembringelser inden for digtningens, maleriets,
billedkunstens og arkitekturens område. Han skriver jo direkte i tilbage
blikket, at han mente, »at nationen var åndeligt udvandet af for meget
æstetik. I 3/4 århundrede havde vi arbejdet i en eneste evne, vi havde ikke
dyrket andet menneskeligt end fantasien, al vor dannelse var litterær, og
hele vor litteratur var fantastisk,« som han formulerer det. Konsekvenser
ne for det danske samfund havde været katastrofale, for politikken var
kommet til at hvile på illusioner. Flugten fra Als i 1864 og dermed det
danske monarkis tab af Holsten og Slesvig var blevet resultatet. Herefter
gjaldt det om at lægge det afsindige postyr over en ny skuespiller og opta
getheden af tynde noveller bag sig. Nu måtte den materielle udvikling af
Danmark have førsteprioritet. Realismen måtte i højsædet. Derfor var der
blevet indgået en alliance med Det litterære Venstre, selv om det ikke var
den ideelle samarbejdspartner, for medlemmerne af denne gruppe var
også optaget af æstetik, men i det mindste brugte de da betegnelsen rea
lisme og ønskede, at litteraturen diskuterede nutidens realiteter; det smag
te da altid af fugl. Det bedste ved denne alliance var, at dannelsen var
sprængt. Venstre havde fået sine professorer, forfattere osv. Herefter måt
te højremændenes påstand om, at deres parti var identisk med dannelsen
og kulturen, klinge hult.
Hørup er altså skeptisk over for alle æstetiske udtryk, også når de er
frembragt i overensstemmelse med den æstetiske teori, som Georg Bran
des kaldte realisme. Baggrunden herfor er vel for det første et nyttesyns
punkt: Efter de store tab, som nederlaget i 1864 har påført landet, har det
danske samfund brug for, at man samler kræfterne om at opbygge et rigt
og stærkt land. For det andet sætter Hørup uden tvivl fantasi og kunstne
risk skabelse i forbindelse med hinanden, også hvis resultatet af kunstne-
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rens anstrengelser bliver en realistisk roman; fantasien har han mistillid
til; den skaber illusioner.44 Det, Danmark har brug for efter 1864, er en
nøgtern besindelse på, hvor landet står. Det berømteste udtryk for denne
holdning er, »Hvad-skal-det-nytte-talen« fra 1883, som jeg tidligere har
henvist til. I denne slog Hørup netop på, at man måtte anlægge et nøgternt
nytte-synspunkt på militæret: Ville det kunne udrette noget? Havde den
danske befolkning råd til at påtage sig de store økonomiske ofre og de af
savn, som opretholdelsen af et stort militærapparat ville indebære? Det er
den samme betragtning, der ligger bag hans skepticisme over for det æste
tiske. Var Danmark ikke i en situation efter 1864, hvor man burde samle
sig om noget mere nyttigt end æstetiske frembringelser?
Alligevel havde Hørup altså i 1884 indset det kloge i, at han og hans
parti allierede sig med Det litterære Venstre. Det nødvendiggjorde så også
nogle indrømmelser til denne gruppe, hvis medlemmer oprindelig blot
havde set sig selv som afløserne for de lidt ældre nationalliberale, og som
naturligvis ikke fuldstændig havde opgivet deres oprindelige romantiske,
nationalliberalt farvede synspunkter. Indrømmelserne bestod dels i, at det
nyttesynspunkt, som Hørup ellers var en stor tilhænger af, måtte nedto
nes. Han og andre venstrefolk måtte indtage en mere positiv holdning til
det æstetiske og kulturelle. For fremtiden skulle Venstre ikke så meget slå
på, at bevillinger til Universitet, den lærde skole, kirken, Det kongelige
Teater osv. i sig selv var unyttige. Det kunne stadig kritisere bevillinger
ne, men det skulle være med den tilføjelse, at der var brug for reformer af
de pågældende kulturinstitutioner. Når Venstre svingede sparekniven over
dem, måtte det være med den motivering, at så længe reformer, der førte
institutionerne ind i de moderne tider, lod vente på sig, måtte man presse
dem ved at skære i deres bevillinger. Hørups anden indrømmelse var, at
han affandt sig med, at han ved politisk at samarbejde med Edvard Bran
des og andre københavnske liberale kom til at stå som leder af et parti, der
forbandtes med fritænkeri og gudsfornægtelse og de europæiske radikale
ideer. Rigtig glad for det var han ikke;45 det viste sig ved grundlæggelsen
af Politiken', for her gik han imod, at det nye blad blev et kamporgan for

44. I et brev af 13. juni 1873 gav Hørup udtryk for en dyb mistillid til den moderne, realistiske
litteratur: »... litteraturjøde vil jeg ikke være, ikke om jeg så i tilgift fik hele denne tørre,
knaldende witz, der intetsteds tænder, fordi den ligner de gnister, man gnider af et katte
skind ...«. Karsten Thorborg (udg.) 1981, s. 54. Jf. i øvrigt Karsten Thorborg 1966-67,
s. 286 og samme forfatter 1981, s. 163.
45. Forholdet mellem Edvard Brandes og Hørup blev da heller aldrig særlig nært. Erik Arup:
Viggo Hørup, København 1941, s. 132.
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fritænkeriet, og at det æstetiske fik en for stærk stilling. Navnet Politiken
stammede fra ham og signalerede, hvad bladet skulle lægge vægten på.
Alligevel fik Edvard Brandes en sådan indflydelse på bladet og i det poli
tiske arbejde, at Hørup ikke rigtig formåede at forhindre, at han og hans
parti i alt fald delvis blev slået i hartkorn med de københavnske fritænke
re. Når det er sagt, at Hørup og andre venstrefolk (nemlig dem, der blev
stående i Folketingets Venstre) gjorde indrømmelser, må det dog samtidig
betones, at has egen forankring i standpunkter, der kunne minde om de
nationalliberales grundlæggende politiske synspunkter, gjorde, at der
trods alt var grænser for, hvor store indrømmelser der skulle til, for at de
to parter kunne finde hinanden.
Hørup selv var udmærket godt klar over, at hans samarbejde med Det
litterære Venstre betød, at han havde allieret sig med folk, der førte arven
efter de nationalliberale videre. I sin artikel »De nationalliberale og Dan
nelsen«, som blev offentliggjort i Morgenbladet 21 .-23. juni 1881,46 skri
ver han således, at den nye litteratur og kritik oprindelig begyndte som en
bevægelse blandt de nationalliberale selv, men de havde ikke været i
stand til at inkorporere de nye tanker, fordi de repræsenterede »en afslut
tet, udbrændt kultur, der hverken kunne vokse ved sin egen organismes
kraft eller finde en fortsættelse ved at optage eller tilegne sig nyt«. I den
ne vurdering af brødrene Brandes’ position må der ligge, at deres syns
punkter i deres udgangspunkt ikke gik på tværs af grundlæggende ideer
inden for nationalliberalismen og den romantisk-idealistiske filosofi, som
denne politik havde suget næring af. På en vis måde førte Det litterære
Venstre nogle nationalliberale ideer videre, men i så radikal en udgave, at
den nuværende udbrændte nationalliberale dannelse ikke ville kendes ved
dem. Hørups analyse er uden tvivl rigtig. Venstrehegelianske anskuelser
og nyhumanisme var en vigtig del af brandesianernes livsanskuelse;
blandt ledende nationalliberale politikere som Orla Lehmann, D.G. Mon
rad og A.F. Tscherning47 finder man også grundlæggende venstrehegeli
anske ideer, som de brugte til at legitimere deres krav om frihed og lighed
med. Desuden sporer man i høj grad den optimistiske dualisme i deres
indstilling til tilværelsen.

46. Den er trykt i Vilhelm Nielsen m.fl. (udg.), 1902-04, II, s. 152-165. Det refererede stårat
læses. 160-165.
47. I alt fald til og med ministertiden 22. marts til 15. november 1848 må Tscherning opfattes
som tilhørende den nationalliberale bevægelse. Jf. i øvrigt P. Nannestad Olsen: »At the
cradle of a party System: Voting Patterns and Voting groups in the Danish Constitutional
Convention«, Scandinavian Political Studies, 7H2, 1972, s. 129.
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Som sagt var det Hørups politiske mål at forene alle de grupper, han hen
regnede til folket: bønder, arbejdere, studenter og købmænd, i det samme
store progressive folkeparti. Det dækkede utvivlsomt over et ønske om, at
bønderne skulle have det, som Antonio Gramsci kalder politisk og kulturel
hegemonialmagt. Ifølge Gramsci opnår en klassefraktion en politisk og
ideologisk hegemonialmagt over andre klassefraktioner eller klasser ved
at optage nogle af disses krav i sit politiske grundlag; gennem en almengørelse af sine interessebetonede synspunkter i sin ideologi og integrering af
en anden gruppes/andre gruppers interesser i denne, så den får et bredere
præg, søger den at vinde støtte i befolkningslag, der ikke tilhører dens ker
negruppe; indrømmelsen til de andre klasser er ikke større, end at magten
forbliver hos den klassefraktion, der oprindelig skabte bevægelsen.48
Hørup har selvsagt ikke bevidst tænkt i de gramsci’ske termer; på den
anden side røber hans tilbageblik dog, at det er relevant at bruge dem på
hans politiske strategi. For hans bemærkning om, at Det litterære Venstres
brug af betegnelsen realisme dog altid smagte af fugl, røber jo tydeligt, at
der var tale om et fornuftsægteskab. Hans beskrivelse af Venstres kamp for
at vinde indflydelse som en kulturkamp ligger ligeledes i smuk forlængel
se af Gramscis analyse af, hvad den politiske magtkamp drejer sig om.
Hørups tilbageblik og hans praksis, som den spores i de mange artikler,
han skrev, og taler, han holdt, med de stadige angreb på den nationallibera
le dannelse, viser klart, at han forstod, at det ikke var nok at vinde flertallet
på tinge; Venstre ville kun få magten, hvis det også fik befolkningen over
bevist om, at dens meninger repræsenterede opinionen; det vil sige, hvis
befolkningen blev overbevist om, at Venstre havde ret i, at folkets selvsty
re var det vigtigste politiske mål af alle; dette folk var virkelig politisk mo
dent til at forvalte magten, når det og det parti, der repræsenterede det,
vandt magten i Folketinget. Sejrede disse synspunkter, havde Venstre vun
det hegemonialmagten. Det er værd at bemærke, at Hørup gik ind for den
såkaldte nedsivningsteori (jf. grundlovstalen). Almuen skulle forvandles
til myndige borgere ved, at de rette ideer sivede helt ned til folkets bund.
Ifølge Gramsci er det netop således, at en bevægelse og ideologi skaffer sig
hegemonial magt; han bruger blot betegnelsen kulturel penetration.49
Man må konstatere, at Hørups politik ikke lykkedes. Hans svingende

48. Vedrørende Gramscis politik- og samfundsopfattelse se f.eks. Antonio Gramsci: Politik og
kultur, København 1972, s. 163-165; samme forfatter: Fængselsoptegnelser, oversat af
Gert Sørensen, København 1991, s. 66-67; Gert Sørensen: Antonio Gramsci og den mo
derne verden, København 1993. s. 260-261.
49. Jf. Erik Arup 1941, s. 148.
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m a a enten være aaben eller lukket.

Hørups holdning til Højre og Estrup i 1887 og 1888 fik såvel højre- som venstrevælgere til at
spekulere på, om han ønskede forlig eller ej,jf denne illustration i Punch i oktober 1887. (Ef
ter Torben Krogh: Viggo Hørup. En illustreret levnedsskildring, København 1984).

kurs på Rigsdagen, som gav sig udslag i, at han ikke løftede en finger i
1885 for at forhindre provisoriet, hvorefter han meget hurtigt blev særde
les forligsivrig, uden at det rent faktisk lykkedes at bjerge en overens
komst i hus, spiller sikkert en rolle for, at hans kamp for at føre sit politi
ske projekt til sejr glippede.50 En anden forklaring kunne være, at en kon50. Se f.eks. Karsten Thorborgs biografi af Hørup i Dansk biografisk leksikon, VII, 3. udg.,
København 1981; Erik Henrichsen: Viggo Hørup, København 1911, s. 62ff.
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kurrerende idéstrømning vandt større genklang blandt bønderne end Hø
rups og brødrene Brandes’ radikalisme, nemlig grundtvigianismen. Hø
rup så faren; det røber hans politiske tilbageblik. Men han og hans fæller
havde ikke kraft til at afværge den; de københavnske byradikale var ikke
tilstrækkelig folkelige, men mindede for meget om fortidens hovne natio
nalliberale til, at bønderne kunne snuppe dem.51 En tredje forklaring skal
sikkert søges i, at de økonomiske interesser - som århundredet skred frem
- kom til at spille en stadig større rolle; de skabte et skel mellem de små
bønder (husmændene) og gårdmændene, og de gjorde, at en del gårdmænd, som Hørup også selv erkendte det i sin tale i Havdrup den 15. maj
1894, mistede noget af interessen for folkets selvstyre. I stedet kom de
økonomiske og sociale interesser i forreste række, medens optagetheden
af forfatningsspørgsmålet og abstrakte emner som frihed og lighed gled
noget i baggrunden. Resultatet blev det ironiske, at Hørup fra ca. 1888,
hvor medlemmerne af hans gruppe begyndte at sive over til de moderate,
kom til at stå i spidsen for en partigruppe, der havde sit stærkeste vælger
tilhold i hovedstaden, medens landboerne efterhånden blev tyndt repræ
senteret. Som udtryk herfor faldt han først selv i Køgekredsen ved valget
i 1892; derefter blev Edvard Brandes leder af partigruppen, indtil han trak
sig ud af Folketinget i 1894; leder i Folketinget af Hørups gruppe (fra
1895 af hans fraktion inden for Reformvenstre) blev derefter grosserer
Christopher Krabbe, der typisk for udviklingen havde påbegyndt sin poli
tiske karriere som medlem af Folketinget fra 1880 som uafhængig højre
mand, der var i opposition til fæstningsbyggeriet og den stejle holdning,
Estrup indtog over for Venstre; reelt var han altså nationalliberal; det var
alene, fordi de nationalliberale var udslettet som selvstændigt parti, at han
i stedet betegnedes som liberal højremand.52 Fra sin uafhængige position
var han efterhånden gledet over i Det europæiske Venstre.
Bruger man Gramscis begrebsapparat, var der altså - set fra Hørups
synspunkt - sket det uheldige, at de ideologiske indrømmelser til de ny til
komne grupper af købmænd og studenter (for at bruge Hørups eget ord
valg) havde været for store; de havde påvirket de politiske ideer, som Det

51. Jf. f.eks. hvad Edvard Brandes skrev om sine valgkampsoplevelser i 1880 til Georg Bran
des 24. september: »I det hele taget må du tro, at bønderne ikke er nær så dumme, som vi
havde tænkt. De er hensynsfulde, ærbødige og gik og kælede for mig som et lille barn ...
flere bønder kunne jeg godt komme i samtale med«. Morten Borup (udg.): Georg og Ed
vard Brandes: Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsnuend, II, København
1940, s. 62f.
52. Sv. Thorsen: De danske ministerier 1901-1929, København 1972, s. 23ff.
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europæiske Venstre stod for, så meget, at de fleste gårdmænd ikke længe
re følte, at det var i deres interesse at stemme på det. Der er flere tegn på,
at Hørup selv var ked af, at hans politiske bane var forløbet sådan, at den
vælgergruppe, som efter hans mening skulle være hovedstammen blandt
hans tilhængere, landboerne, var blevet de færreste. I sin afskedstale i
Havdrup vendte han sig således voldsomt mod Agrarforeningen og dens
ensidige økonomiske interessepolitik på vegne af gårdmænd og godseje
re; den forening burde bønderne holde sig fra livet. »Lad os hellere nøjes
med at være bondevenner, som vi er bedre vant til; det har dog hidtil hjul
pet os ganske godt til at holde os både den ene og den anden slags bonde
fangere fra livet,« fortsatte han. Selv om det er klart, at Hørup bruger be
tegnelsen bondevenner, fordi den fikst lægger op til udtrykket bondefan
gere, er det dog tydeligt, at han sukker over, at tiderne har forandret sig,
således at fortidens brede bondebevægelse ikke længere eksisterer. Samti
dig viser talen, at han stadig mente, at den rette venstrepolitik ville være at
favne så bredt, at partiet også kom til at repræsentere de husmænd og
landarbejdere, der havde valgt at blive socialdemokrater; for han lovede
husmændene, hvad enten de kaldte sig socialdemokrater eller venstremænd, at hans hånd altid ville være mod den politik, som han anså for den
»lumpneste af alle, den, der rotter de rige sammen om at plyndre de fatti
ge og sætter overklassen på nakken af dem, der har mindst at stå imod
med, for at trykke dem ned til ingenting«?3
Historikerne har tit undret sig over Hørups bedømmelse i sine erin
dringsartikler fra århundredskiftet afbruddet mellem ham og Berg i 188384, for de har svært ved at se, at det skulle være så mørk en gåde, som
Hørup påstod, at bruddet kom.54 Det er nok lettere at forstå vurderingen,
hvis man holder sig for øje, at den afspejler Hørups umådelige ærgrelse
over, at hans projekt: det brede parti og erobringen af den ideologiske og
politiske hegemonialmagt, brød sammen med dette brud. Den politik,
som Berg og Hørup havde arbejdet for, karakteriserer Hørup i erindrin
gerne som en »politik, der var bedre tænkt og planlagt med et længere
fremsyn end nogen anden politik, vi har set her i landet«. Bruddet mellem
Berg og Hørup-Brandes kaldes på denne baggrund for »den mørkeste
gåde i hele århundredes politik«, for resultatet af Bergs overgang til de

53. Vilhelm Nielsen m.fl. (udg.), 1902-1904, III, s. 115.
54. Inklusive mig selv, jf. Claus Friisberg 1971, s. 430ff.; Karsten Thorborg 1981, s. 163; Tor
ben Krogh 1984, s. 246f.; Birgit Niichel Thomsen: »Hørup som politiker«, Historisk Tids
skrift , 86,1, 1986, s. 90-93.
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moderate blev, at »frugten af et beundringsværdigt arbejde« blev spildt.55
Mere tydeligt kan det vist ikke siges, at Hørup ved århundredskiftet både
indså, at hans politiske projekt var kuldsejlet, og græmmede sig derover.56
Helt fejl var politikken dog heller ikke slået. I 1895 blev Det euro
pæiske Venstre lagt sammen med I.C. Christensens gruppe af bergianere
og de frafaldne moderate. Dermed var de liberale i by og på land igen
samlet; dette kunne Hørup dog næppe se som en fuldgod erstatning for
Folketingets Venstre, som det eksisterede i perioden 1878 til 1884 med
ham selv som den, der støbte kuglerne, og Berg som den, der affyrede
dem;57 hans indflydelse inden for Venstrereformpartiet var betydeligt
mere beskeden, hvortil kom, at dette parti prioriterede de politiske spørgs
mål anderledes: De store og vigtige spørgsmål om frihed, lighed og fol
kets selvstyre blev skubbet i baggrunden til fordel for den nære politik,
der i høj grad handlede om økonomiske spørgsmål som skattelovgivning
osv. Da forfatningskampen omsider var vundet i 1901, blev det da også
bemærket blandt radikale ånder, at jubelen blandt bønderne var begræn
set.58

Konklusionen må være, at Hørup sigtede højt. Han ønskede at samle en
række forskellige socialgrupper, der efter hans mening alle var placeret
under overklassen, omkring en frisindet, radikal politik. Samtidig ønske
de han at erobre opinionen, for havde man den på sin side, ville det blot
være et spørgsmål om tid, før denne magt også blev afløst af en formel
politisk magt. Projektet kuldsejlede. Hørup ville skræve over for meget:
Der var trods alt langt fra arbejderne til gårdmændene. Dertil kom, at han
»glemte« at indvie Berg i, hvad projektet gik ud på: Hørup ønskede at
gøre større indrømmelser til de grupper, der skulle tiltrækkes: studenter,

55. Vilhelm Nielsen m.fl. (udg.) 1902-1904, III, s. 359-365; de citerede stykker s. 364f. Jf. i
denne forbindelse også Birgit Niichel Thomsens vurdering, at hans politik lå i ruiner, efter
at Estrup havde grebet til finanslovs- og andre provisorier fra 1885. Birgit Niichel Thom
sen 1986, s. 93. Den næstkommanderende i Hørups gruppe, Edvard Brandes, bedømmer
resultatet af samlingen 1885-86 således: »Venstre lå slaget på valen; næppe engang de naiveste kunne nægte nederlaget«. Edvard Brandes: Fra 85 til 91. En politisk Oversigt,
København 1891, s. 29.
56. Et andet tegn på, at Hørup så sit arbejde i Folketinget som kuldsejlet, er det formodentlig,
at han efter sit valgnederlag i 1892 afslog Edvard Brandes’ tilbud om at nedlægge sit man
dat, så han kunne stille op i den sikre Langelandskreds. Claus Friisberg: På vej mod et de
mokrati, København 1975, s. 167.
57. Jf. Birgit Niichel Thomsen 1986 samme sted, som der er henvist til ovenfor.
58. Jf. brev fra religionshistorikeren J.P. Jacobsen til P. Munch 24. juni 1901. Lis Jacobsen (udg.):
En Ungdomsbrevveksling mellem P. Munch og J.P Jacobsen, København 1962, s. 149f.

32

Claus Friisberg

købmænd og arbejdere, end Berg var villig til. Dette var ikke kun en
modsætning mellem to personligheder, men dækkede også over en for
skellig vurdering af, hvad den primære vælgergruppe ville stå model til.
Berg mente ikke, at den ville stå model til fritænkernes angreb på religi
onen og grundtvigianismen; det mente Hørup, der anså bønderne for
grundlæggende at være realistiske. Endelig kuldsejlede projektet, fordi
Hørups såvel som Bergs koncentration om en idealistisk politik: folkets
selvstyre, gå aldrig på akkord med uretten (Bergs slogan fra det tids
punkt, han dannede sit rene Venstre i 1887), efterhånden blev følt som
lidt gammeldags; der var brug for en større koncentration om en praktisk
reformlovgivning, der kunne tackle forskellige sociale og økonomiske
problemer, end den, de to politikere var interesseret i; gang på gang
hører man fra Hørups samtidige - herunder også fra dem, der var hans
partifæller -, at han havde for ringe sans for og interesse i en konkret re
formpolitik.59

Overensstemmelsen med den unge nationalliberalismes ideer
Nedenfor tager jeg først og fremmest udgangspunkt i artikler og taler af
Orla Lehmann, da han i 1840’erne mere end andre tegnede den liberale/
nationalliberale politiske profil.60 Hertil kommer indlæg af andre fremtræ
dende nationalliberale, ikke mindst D.G. Monrad, der nok førte en lidt
mere tilbagetrukket tilværelse end Lehmann indtil 1848, men som på den
anden side havde en umådelig anseelse og autoritet blandt de nationalli
berale; man betragtede ham simpelthen som meget klog og som en ypper
lig debattør.61
Ved læsning af Lehmanns og Monrads indlæg får man det indtryk, at de
i 1830’erne og 40’erne grundlæggende stod for det samme som Hørup.
Deres opfattelse af begreberne folk, frihed, lighed, almindelig valgret,
folkets selvstyre, opinionens betydning og kritikken af dansk magelighed
og optagethed af det æstetiske minder i mangt og meget om Hørups, lige
som deres legitimering af deres politiske ideer dels hviler på et romantisk-

59. P. Munch: Erindringer 1870-1909. Fra Skole til Folketing, København 1959, s. 57f.; Niels
Neergaard 1935, s. 122ff., 161 ff., 179ÍT.
60. Indtil 1842 er det formodentlig mest korrekt at betegne bevægelsen som liberal; for først
med Lehmanns Ejdertale i 1842 markerer den sig for alvor som nationalliberal.
61. Ved læsning af Statsrådets Forhandlinger 1848-63,1-II, udg. af Harald Jørgensen, Køben
havn 1954-56 får man et klart indtryk heraf.
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idealistisk grundlag, dels på et hegelsk.62 Der er selvfølgelig også forskel
le, for medens Hørup tog sit politiske udgangspunkt i bondestanden, tog
de deres i den højere bymiddelstand. Som Hørup prøvede de dog at al
mengøre deres politiske ideer så meget, at de politisk kunne repræsentere
andre grupper end deres egen. Hørup søgte at almengøre i forhold til by
ernes arbejdere, akademikere og borgerskab, Lehmann (i mindre grad
Monrad) i forhold til bønderne.
De nationalliberale mente som Hørup - og som denne direkte eller in
direkte påvirket af synspunkter fra Herder og Rousseau -, at bønderne til
hørte folket og var en vigtig del af dette. I 1839 skrev Lehmann til Peter
Hiort Lorenzen: »Folket, og især den miskendte, mishandlede menige
mand - det er min brud og min Gud. Deri, ved jeg, er vi enige ...«.63 I et
brev fra 1845 til en af lederne af de dansksindede i Nordslesvig, Laurids
Skau, gav Lehmann udtryk for, at Skau var en helt, så længe han var den
»ædle, sanddru, stolte bonde«, men det krævede på den anden side, at han
forblev i bondestanden; her var han »den kække odelsbonde af nordisk
æt«.64 Heri ligger en romantisk idealisering af bonden; det fremgår særlig
tydeligt af Lehmanns forord til Skaus skrift om Peter Hiort Lorenzen, for
her skriver Lehmann om Skau (der var død inden bogens udgivelse):
»Han udgik direkte af den danske almue, som endnu ikke var fordærvet af
nogen fremmed kultur« .65
Målet for de nationalliberale var, at bønderne såvel som den øvrige be
folkning skulle politiseres; de skulle gøres til borgere. Derfor gjorde Leh
mann sig til en ivrig talsmand for i Roskilde stænderforsamling i 1846, at
værnepligten skulle omfatte alle befolkningsgrupper, ikke kun bønderne;

62. Jf. f.eks. Lehmanns Ridehustale, hvor den røde tråd igennem de skandinaviske landes hi
storie ses som den stadige drift mod enhed; den kan komme ud for forhindringer, men den
kan ikke standses. De nordiske konger ses som redskaber for denne ide; de studenter og
akademikere, der på Lehmanns opfordring aflagde den berømte ed på, at de ville lægge sig
i selen for at føre den nordiske enhedside til sejr, når de kom til at sidde i kongernes råd,
ses ligeledes som redskaber for ideen. Denne tolkning er hegelsk. Samtidig rummer talen
også romantisk idealistiske elementer, som f.eks. forestillingen om, at de gyldne tider, som
Norden oplevede i oldtid og vikingetid, igen vil vende tilbage. Påstanden, at fantasien er
folkenes øje, virker ægte romantisk: Det festlige arrangement og talerne skal tale til fanta
sien, så troen på den nordiske enhedstanke udbredes. Carl Ploug (udg.): Orla Lehmanns ef
terladte Skrifter, III, København 1873, s. 157-163.
63. Brev af 30. marts 1839; omtrent samme synspunkt kommer i øvrigt til udtryk i et andet
brev på tysk fra februar 1839 til den samme adressat. Povl Bagge og Povl Engelstoft: Dan
ske politiske Breve, I, København 1945, s. 317 og 307.
64. Brev af 30. august 1845. H.V. Gregersen (udg.): Laurids Skaus brevveksling med politiske
venner i København, København 1966, s. 149ff.
65. Laurids Skau: Peder Hiort Lorenzen, København 1865, s. 1.
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det drejede sig »om intet mindre end at udslette det trældomsmærke, der
ved fødselen er påtrykt en hel stand og går i arv til dens børn«; bondestan
den skulle ikke længere være en særlig kaste. Bonden ville aldrig kunne
blive statsborger, før værnepligtens byrde blev lagt på alle samfundsklas
ser.66 Gennem ligestilling skulle bønderne gøres til en integreret del af
folket, til myndige borgere.
Ved folket forstod de nationalliberale nemlig ikke blot en tilfældig
samling af nogle mennesker, nogle befolkningsgrupper, der boede i den
samme stat. Gennem frihed og lighed skulle statens indbyggere gøres til
et folk. Det viser Monrads besyngelse af friheden i Flyvende politiske
Blade, nr. 2 fra 1839 f.eks. Her skriver han: »Mægtig er provinsforskel
ligheden, mægtig er folkeejendommeligheden, men mægtigere end alt er
friheden. Den og måske den ene vil forvandle de splittede provinser til ét
rige, de adspredte menneskehobe til ét folk«.67 De konnotationer, som
Monrads brug af ordet folk vækker, er udtryk for hans anvendelse af en
herder’sk tankefigur, således som også Hørups brug af begrebet folk var
det. I øvrigt minder Monrads besyngelse af friheden svært meget om
Hørups lyriske bekendelse til folkets selvstyre i Højbytalen.
De nationalliberale mente, at det ikke alene var gjort med indførelsen
af frihed og lighed. En indførelse afen reel almindelig værnepligt og jord
reformer, der førte fæstebøndernes jord over fra fæste til selveje, var vig
tige bidrag til etablering af en større grad af lighed. Men derudover havde
man brug for, at bønderne, som den materielle side af staten efter Leh
manns mening lå nærmest, opgav deres plebejiske livsopfattelse, der var
demokratiets værste fjende; gennem opdragelsens forædlingsproces skul
le de lære sans for det almene. Åndens aristokrati var demokratiets ædle
ste blomst.68 Det fastslog han i sin forsvarstale for Højesteret fra 1842. I
hans formulering lå der, at de liberale ønskede at bibringe bondestanden
deres egen opfattelse af, hvorledes samfundet skulle indrettes, og af, hvad
der var stort, godt, sandt og skønt. Lehmann argument for, at de studeren-

66. Carl Ploug (udg.), III, 1873, s. 219f.; Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt for Færøerne i 1846, 1846,
sp. 2888-2897, 2915-2918.
67. D.G. Monrad: Flyvende politiske Blade, nr. 2, s. 60-62, citatet s. 62.
68. Orla Lehmanns Forsvarstale ..., København 1842, s. 27f.; Johannes Lehmann: Den unge
Orla Lehmann, København 1957, s. 93f. Jf. i øvrigt Lehmanns ytring i Roskilde stænder
sal i 1844: »... så vist som jeg håber altid at skulle befindes som en god demokrat, så vist
vil jeg håbe, at der heller aldrig skal befindes noget, som kunne kaldes plebejisk«. Tidende
for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters
Stifter samt for Færøerne, 1844, sp. 2985.
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de ikke skulle udgøre et særligt korps inden for hæren var, at de skulle
være »den ægte surdej«; de skulle nedlægges i massen, »for at de kan
meddele samme den åndige gæring, den højere begejstring og selvop
ofrende fædrelandskærlighed, hvis nærmeste, hvis naturlige bærere de
er«.69 Der var altså tale om en slags kulturimperialisme. Heller ikke her
var der måske den store forskel på Lehmann og Hørup, for selv om Hørup
talte om bonderealisme, pointerede han jo også, at bøndernes sag ikke var
nogen bondesag. Almuen var ved at blive forvandlet til myndige borgere
takket være den nedsivning af de rette anskuelser, der fandt sted. Da han
mærkede, at det kunne knibe med idealismen blandt gårdmændene, ac
cepterede han det bestemt ikke; det viser hans tale i Havdrup, som oven
for antydet.
Et af de klareste udtryk for, at de nationalliberale havde dannet sig den
overbevisning, at folkets aktive deltagelse i det politiske arbejde var nød
vendigt for, at man kunne få et samfund, der trivedes, kom med Monrads
udtalelse i begyndelsen af april 1848 under debatten i statsrådet om, hvor
vidt Martsministeriet skulle gå ind for, at den grundlovgivende rigsfor
samling blev valgt ved almindelig valgret. For her erklærede Monrad, at
meningen med at indkalde en grundlovgivende rigsforsamling var at få en
repræsentation for »den folkelige kraft«; det var ikke at få en vis dannelse
og intelligens repræsenteret. Konklusionen blev, at valgretten i princippet
skulle være lige og almindelig (idet dog aldersgrænsen på 30 år var et
brud på dette almindelighedsprincip).70 Alt i alt er det klart, at der for de
nationalliberale var en snæver sammenhæng og vekselvirkning mellem
folk, lighed og frihed og demokrati. Begrebet folk, som de i tiden frem til
1848 kom til at forstå stadig bredere, havde fået et mytisk indhold.71 Gav
man folket frihed ved at indføre demokrati, ville man få et bedre, stærke
re, lykkeligere og mere velstående samfund. Det kom specielt frem i Leh
manns store tale til bønderne på Falster i 1841. »Giv folket større andel i
magten, og selvbevidsthed og selvfølelse og frejdig lyst til at virke for
fædrelandets vel vil vågne i hver mands bryst,« fastslog han.72 Lehmann
mente, at suveræniteten lå hos folket. Indførte man et folkevalgt organ,
der repræsenterede hele nationen, ville resultatet blive, at folket ville bli-

69. Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstændeme for Sjællands, Fyens og LollandFalsters Stifter samt for Færøerne i 1846, 1846, sp. 3427.
70. Harald Jørgensen, I, 1954, s. 179-181.
71. Jf. C. Lévi-Strauss: The structural Study of Myth, ed. Th.A. Seebeok, London 1972, s. 8385 og R. Barthes: Mytologier, København 1969, s. 151-154.
72. Carl Ploug (udg.), Ill, 1873, s. 124.
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ve mere aktivt, ikke alene politisk, men også på en række andre områder,
hvilket ville være nyttigt for det danske samfund. Styret ville blive mere
effektivt, fordi man så ville få en regering, hvis medlemmer blev udnævnt
ud fra politiske kvalifikationer og efter folkets ønske. Staten ville blive
mere sparsommelig i sit forbrug af penge, for - som han sagde - skattebe
villingsretten er hjørnestenen i enhver fri forfatning; »den hånd, der åbner
og lukker for folkets lomme, er folkets udkårne mænd«.73 Indførte man et
demokrati af den konstitutionelt monarkiske type, ville man dermed ska
be en langt større grad af sikkerhed for, at de politiske afgørelser ville føre
til det fælles vel; særinteresserne ville blive skubbet til side. Når der ikke
kunne være tvivl om, at enevælden i Danmark ville blive omdannet til et
konstitutionelt monarki, skyldtes det, at udviklingen ikke lod sig stoppe.
Den gik uafvendeligt i retning af stadig større frihed; de nationer i Euro
pa, der havde nået et højere civilisationstrin end Danmark, havde allerede
frie forfatninger. Denne proces kunne Danmark ikke holde sig uden for.
Tidsånden fordrede et demokratisk styre.74 Synspunktet er altså præget af
den historiske udviklingsoptimisme, som vi også fandt hos Hørup.
I 1848 truede Lehmann med fortvivlelsens selvhjælp i den adresse, som
Københavns borgerrepræsentation vedtog 20. marts 1848, og forklarede
senere - i 1868 -, at det var et simpelt udtryk for, at suveræniteten lå hos
folket.75 Ganske vist var han tilhænger af det konstitutionelle kongedøm
me og af kongens absolutte veto, men han var ikke i tvivl om, at kom det
til en alvorlig konflikt mellem en konge, der nedlagde veto, og folkerepræsentationen, ville kongen kun kunne holde sig ganske kort tid der,
hvor folket havde vundet politisk modenhed.76 Med dette syn på folkets
suverænitet var Lehmann ikke langt fra Hørups dictum: Ingen over og in
gen ved siden af Folketinget, selv om han selvsagt ville have sagt Rigsda
gen.
De nationalliberale havde samme synspunkt som Hørup på opinionens
betydning. Under enevælden lagde de sig i selen for, at de eksisterende

73. Smst., s. 125.
74. Jf. denne formulering i Falstertalen: »Spørgsmålet er ikke, om Danmark skal have en fri
forfatning med skattebevillingsret, som de Heste oplyste nationer allerede har... spørgs
målet er kun, når det vil ske ...«. Carl Ploug (udg.), III, 1873, s. 126.
75. Hother Hage (udg.): Orla Lehmanns efterladte Skrifter, II, København 1873, s. 69-72.
76. Orla Lehmann: Anm. af F. Stang: Norges konstitutionelle Ret, Maanedsskrift for Littera
tur, XII, 1834, s. 304: »I virkeligheden er ingen konstitutionel konge i stand til mere end
en kort tid at sætte sin vilje igennem imod folkerepræsentationens vilje, og hvor en friere
forfatning i sandhed er gået over i folkelivet, er selv dette næppe tænkeligt«. Det mente
han stadig i 1848.
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hindringer for den borgerlige offentligheds politiske ræsonnement blev
ryddet af vejen; imellem ligeberettigede diskussionsdeltagere skulle man
finde frem til sandheden om, hvilket indhold de nødvendige liberale sam
fundsreformer skulle have; uden vekselvirkningen mellem debatten uden
for og i et parlament, der kunne træffe bindende beslutninger, ville debat
ten ikke få den rette alvor og de politiske afgørelser den rette kvalitet.
Orla Lehmann formulerede sit synspunkt på denne måde i den første arti
kel, han offentliggjorde i 1832: Den offentlige debat skulle være, »den
store hovedregulator i enhver statsmaskine«. »Selv den mest fuldkomne
repræsentation er jo intet andet end det brændpunkt, hvori den offentlige
mening ligefrem personliggøres for med retlig virkning at udtale natio
nens vilje,« skrev han.77 For Lehmann betød et demokratisk system altså
ikke blot, at en folkevalgt forsamling traf afgørelserne; for at demokratiet
skulle blive reelt, måtte repræsentationen spille sammen med offentlighe
den i en fælles debat og konfirmere det synspunkt, der gik sejrende ud af
denne. Faktisk var hans standpunkt meget tæt på Hørups, for han skrev li
gefrem, at en virkelig repræsentation ikke var andet end »en officiel op
gørelse af den offentlige menings status«.78
Som Hørup mente Lehmann i 1830’erne, at nationen var udvandet af for
megen æstetik; biedermeierstemningen lagde sig som en dyne over det lil
le Danmark og forhindrede folk i at være politisk aktive. Med deres
hyldestdigte til kong Frederik VI bidrog digterne til at skabe et folk, der
hyggede sig i smug, medens hele verden brændte om dets vugge. I en arti
kel fra 1836, i hvilken Lehmann vendte sig mod den påtænkte indskrænk
ning af trykkefriheden, beskrev han situationen i 1820’ernes Danmark så
ledes: »... al interesse trak sig tilbage til familielivet... der indtrådte såle
des en art stilleben, hvori man æstetiserede, legede med gamle Danmark,
Dannebrog, eller når man engang ville holde sig til virkeligheden, kokette
rede med »Sjølunds Bøgelunde« og »Kodans Vover«, men under alle disse
ranglerier glemte man ... at genoprette, hvad de Danmark overgående stor
me havde kastet til jorden«. Stemningen var sentimental-idyllisk og stod i
en skærende kontrast til den lidet lystelige tilstand, hvori staten og hver en
kelt befandt sig. Tiden var præget af dum spidsborgerlighed, og enhver fri
rørelse og livligere stræben blev kvalt, skriver Lehmann.79

77. [Orla Lehmann J: F.A. Holstein: Om de danske Provindsialslændcr«, Månedsskrift for Lit
teraturen, 1832, s. 157.
78. Orla Lehmann 1832, s. 164.
79. Carl Ploug (udg.), III, 1873, s. 52-60.
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Konklusionen må være, at såvel de (national)liberale som Hørup gik
ind for de samme grundlæggende ideer: Samfundet skulle være liberalt;
en gennemførelse af en fri forfatning, hvor folket havde suveræniteten og
dets folkerepræsentation fik overladt en magt, der svarede hertil, ville
skabe et samfund, præget af frihed og lighed. Et sådant samfund ville bli
ve stærkere og lykkeligere, fordi der på denne måde blev skabt basis for,
at folket kunne udfolde sig til glæde både for den enkelte og hele samfun
det. Såvel Hørup som de nationalliberale mente, at det parti/den bevægel
se, der skulle lede udviklingen, skulle repræsentere bredere kredse end
dem, der dannede kernen i det/den. For der skulle ikke bare føres politik
til gavn for overklassen; den skulle gavne hele folket; de nationalliberales
sympati for den gamle overklasse kunne være på et meget lille sted.80

Perspektiv
Spørgsmålet er, om Hørup og hans tilhængere erkendte, at de førte arven
fra den unge nationalliberalisme videre? Hvad Hørup selv angår, viser
hans angreb på de nationalliberale, at det, han bebrejdede dem, blandt an
det var, at de som fanden tidligt var gået i kloster. Bevægelsen var skredet
til højre; den var stivnet og kunne ikke forny sig (jf. artiklen »De natio
nalliberale og Dannelsen«, som der tidligere er henvist til). Dette kan man
godt læse på den måde, at Hørup er positiv over for den tidlige liberalis
me, sådan som Lehmann og Monrad repræsenterede den i 1830’erne og
40’erne.
Tydeligere kommer den positive holdning til den unge liberalisme og
nationalliberalisme dog til udtryk hos en anden radikal, historikeren og
statistikeren Marcus Rubin, der var en af de byintellektuelle, der havde
tilsluttet sig Det europæiske Venstre. Skønt han aldrig selv blev aktiv po
litiker, spillede han en ret central rolle i rigsdagssamlingen 1890-91, da
Hørup og hans fæller blev klar over, at det ikke blot gik at kritisere det
forslag om en alderdomsunderstøttelse, som de moderate så ud til at ville
vedtage sammen med Højre. Der måtte et konkret, alternativt forslag om
en alderdomsunderstøttelse til; det blev udarbejdet af Rubin.81 I et brev til
Kristian Erslev 1. august 1872 nævner Rubin, at han har læst det netop

80. Jf. f.eks. Lehmanns tale på Skamlingsbanken 1844. Carl Ploug (udg.): Orla Lehmanns ef
terladte Skrifter, IV, København 1873, s. 270-273.
81. Lorenz Rerup: »Indledning«, Marcus Rubins brevveksling, I, København 1963, s. 43-47.
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udkomne første bind af Lehmanns efterladte skrifter med stor interesse;
han finder det interessant og livligt skrevet i et glimrende sprog.82 Dette
siger ikke så meget, om end det vidner om en velvillig indstilling. Men
inddrager man Rubins bog Frederik den Sjettes Tid (1895) med dens om
tale af 1830’ernes liberale bevægelse, er det tydeligt, at han dels finder
den liberale kritik af styret og samfundsforholdene helt berettiget, og dels
ligger på linie med de liberale; af hans skildring fremgår det klart, at han
fandt, at det ville være til fordel for det danske samfund, hvis liberale re
former af forskellig art (som offentlighed under stændernes debat, større
ytringsfrihed etc.) var blevet gennemført.83 Konklusionen må blive, at en
Hørup-tilhænger, der havde en ret fremtrædende position i partiet, så sig
selv og Det europæiske Venstre som den unge (national)liberale bevægel
ses naturlige arvtagere. Med en vis modernisering af nationalliberalismen
(ikke mindst af dens nationale synspunkter) var Det europæiske Venstre
en videreførelse af det gamle nationalliberale parti, der nu var afgået ved
døden.
Det samme følte P. Munch åbenbart. Efter hvad han selv oplyser i sine
erindringer (som der tidligere er henvist til), anså han sig selv for at være
nationalliberal indtil et stykke efter 1890; under sine studier af det 19.
århundredes historie var han kommet til at nære en dyb beundring for
D.G. Monrad. Hans lille populære skrift Det danske Folks politiske og na
tionale Gennembrud fra 1904 vidner også om, at han så på de nationalli
berale med stor beundring. Den kritiske indstilling i forhold til de natio
nalliberale er næsten fraværende; det er et typisk eksempel på, at sejrher
rerne skriver historien. Selv om Munch ikke oplyser nærmere om, hvad
der er baggrunden for, at han endelig i 1895 gik helt over til den fløj af
Venstrereformpartiet, der repræsenterede det nu hedengangne europæiske
Venstre, er det ret oplagt, at Munch med sin tendens til kølig, rationel ana
lyse simpelthen havde indset, at nationalliberalismen i dens oprindelige
skikkelse var gået i graven. Hvad var da mere nærliggende end at tilslutte
sig den del af Venstre, som lå tættest på det gamle nationalliberale parti:
Hørups Venstre, der oven i købet i parlamentet blev ledet af en mand,
Christopher Krabbe, der som nævnt havde sin rod i nationalliberalismen.
Med denne studie har jeg søgt at godtgøre, at det samme gælder på de
politiske ideers område, som ifølge Knud Fabricius gør sig gældende
blandt de historikere, som han benævner gennembrudstidens historikere:

82. Lorenz Rerup (udg.): Marcus Rubins brevveksling, I, København 1963, s. 4.
83. Marcus Rubin: Frederik den Sjettes Tid, København 1895, s. 477L, 519ff. og passim.
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f.eks. Kristian Erslev og den ovenfor omtalte Rubin: Deres livssyn var
»kun en videreudvikling i radikalere retning af hele det 19. århundredes
ideal«.84 Samme tankegang er mere udførligt udfoldet af Leo Tandrup i
hans store bog Ravn I-II fra 1980. Nok anvendte Kristian Erslev i sin hi
storieforskning en objektiv, empirisk metode; men i sin historieskrivning
forlod han objektivitetens grund; for hans historiske fremstillinger skulle
yde et bidrag til at udbrede nogle idealer (f.eks. humanitet og tolerance).
Som historiefortæller ønskede Erslev at bidrage til den forædling af men
neskeånden, som Lehmann så det som sin opgave at gennemføre i forhold
til Falsters bønder, da han holdt sin Falstertale i 1841.
Konklusionen er, at Hørups radikalisme er en moderniseret udgave af
de nationalliberales liberalisme; går man til den unge danske liberalisme i
1830’erne og 40’erne, finder man en række overensstemmelser mellem
f.eks. Lehmanns ultraliberalisme og Hørups radikalisme; hvad der gælder
for Hørup, gælder i endnu højere grad for nogle af de radikale, der slutte
de sig til ham, som f.eks. Edvard Brandes og P. Munch. Dermed er den
danske liberalismes/radikalismes historie et eksempel på det, som ifølge
den franske historiefilosof Michel Foucault skulle være karakteristisk for
de forskellige tidsaldre i ideologisk henseende: at samme epistemer grundlæggende tankestrukturer - er i højsædet i hver deres tidsalder uanset hvilke anskuelser folk ellers måtte have.85
Det 19. århundrede er i europæisk sammenhæng karakteriseret ved at
være den tidsalder, hvor samfundene får brug for en dekorporering, dvs.
en nedbrydning af stands- og lavssamfundet;86 det var forudsætningen for,
at den moderne form for økonomisk foretagsomhed med dens kommerci
alisering kunne brede sig, og for, at staten kunne blive moderniseret, så
den kunne spille den rolle, som der var brug for i det moderne samfund.
Der var altså brug for de politiske og økonomiske ideer, som benævnes li
beralisme; de indeholdt dels anvisningerne på, hvorledes dekorporeringen
skulle foregå, dels leverede de legitimeringen heraf med begreber som fri
hed, lighed og folkets selvstyre.
Danmark var så meget med i den europæiske udvikling, således som

84. Knud Fabricius: »Gennembruddet i dansk Historieforskning og Historieskrivning i
1870’erne og 1880’erne«, Historisk Tidsskrift, 10. række V, 1939-41, s. 385-411.
85. Se f.eks. Michel Foucault: Les mots et les Choses, Paris 1966.
86. Begrebet skyldes den tyske historiker W. Conze, der bruger det om affeudaliseringen af
det preussiske samfund efter dets nederlag til Napoleon i 1806. W. Conze: »Der Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft im Vormärz«, W. Conze (Hrsg.): Stoat und Gesell
schaft im deutschen Vormärz. 1815-1848, Stuttgart 1962/1970, s. 2481'f.
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landbrugsreformerne fra slutningen af det 18. århundrede og den faktiske
hurtige overgang til selveje viste, at landet havde brug for liberalisme. Det
havde det såvel i første som i sidste halvdel af det 19. århundrede. Da na
tionalliberalismen uddøde/blev opslugt af Højre, opstod der derfor en ny
form for nationalliberalisme, anført af den mand, der førte udryddelses
krig mod de gamle nationalliberale, Viggo Hørup.

Motiverne bag enevældens
ægteskabslovgivning
Af Nina Koefoed
Retten til at definere samfundets nonner for ægteskabsindgåelse har historisk været
et felt, hvor gejstlige og verdslige interesser er stødt sammen. Ægteskabslovgivnin
gen i den danske enevældsperiode kan anskues som et udtryk for kongens balance
gang mellem hensynet til de kirkelige normer og de verdslige interesser i forhold til
ægteskabet, individet og befolkningen generelt. Det kommer tydeligst til udtryk om
kring oplysningstiden og især i forbindelse med Struensees regeringsperiode. I det
følgende viser stud.mag. Nina Koefoed, at der i spørgsmålet om hvilke ægteskaber
mellem beslægtede og besvogrede, der kunne tillades, ses ændringer både i forhold
til den konkrete tolkning af Bibelens ord, i forhold til synet på individet og mest cen
tralt i forhold til kongens forpligtelser overfor det guddommelige.

Indledning
Indtil reformationen hørte ægteskabet under kirkens jurisdiktion, men
med Luther skiftede ægteskabet status fra sakramente til verdslig institu
tion. Det skete i Danmark officielt med Kirkeordinansen af 1539. Den
første mere udførlige, verdslige lovgivning på ægteskabsområdet kom i
1582. Som det havde været tilfældet med den gejstlige lovgivning ved
rørende ægteskabet, var kernepunktet et forbud mod, at for nært beslægte
de og besvogrede blev gift.
Christian Vs Danske Lov af 1683 holdt fast i princippet fra Kirkeordi
nansen og fastslog, at ingen måtte gifte sig med nogen, der var tættere
beslægtet end det fjerde led, hverken i egen eller afdøde ægtefælles slægt.
På trods af en relativ stor mobilitet i det danske landbrugssamfund var be
stemmelsen i praksis umulig at overholde. En dispensationsansøgning om
tilladelse til ægteskab med for nært beslægtede eller besvogrede skulle gå
gennem den lokale sognepræst til amtmanden og videre til Danske Kan
celli for at ende hos Kongen til endelig afgørelse. Først i 1770 og 1771
lettede man på denne forretningsgang ved at udstede to forordninger, der
én gang for alle dispenserede i en række tilfælde. Denne generelle dispen
sation blev inddraget i en forordning i 1775 for så at blive udstedt på ny i
en forordning i 1800.
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Trods den politiske ledelses generelle ustabilitet i perioden forekom
mer denne modstridende lovgivning tankevækkende. Dispensationsan
søgningerne havde den fordel, set fra et magthaversynspunkt, at befolk
ningen til stadighed var afhængig af styrets velvillighed. En generel dis
pensation fra dele af ægteskabslovgivningens strikse bestemmelser fratog
desuden staten den indtægt, der var forbundet med at give dispensationer
ne enkeltvis. Til gengæld må en generel dispensation have resulteret i en
betydelig arbejdslettelse og effektivisering i administrationen, og den har
sandsynligvis også givet den politiske ledelse en øjeblikkelig, om end
mere kortvarig, goodwill hos befolkningen. En generel dispensation har i
nogen grad signaleret et ønske om at mindske statens kontrol med den en
keltes liv. Ved udstedelsen af forordningen i 1775 var et vægtigt argument
i den politiske debat, at der skulle skaffes penge til kongens kasse. Et nær
mere studium af de efterfølgende dispensationer fra ægteskabslovgivnin 
gen viser imidlertid, at disse stor set alle blev givet gratis - ligesom de i
øvrigt også gjorde det før 1770. Der er således uoverensstemmelse mel
lem de erklærede bevæggrunde for forordningen i 1775 og den efterføl
gende praksis i dispensationssagerne.
Det tyder på, at der var andre motiver for ændringerne i ægteskabslov
givningen. Denne artikel vil argumentere for, at der i perioden mellem
forordningen i 1770 og forordningen i 1800 var en udvikling i synet på
kongens mulige beføjelser i forholdet mellem kirkelig og verdslig ret.
Forordningerne i henholdsvis 1770, 1771 og 1775 kan ses som et udtryk
for en strid om, hvorvidt Kongens lovgivning skal overholde Bibelen i en
hver mulig tolkning eller kun dens udtrykkeligt formulerede forbud. Den
ne diskussion repræsenterer det første skred væk fra Bibelen som det
uomgængelige retsgrundlag for den verdslige lovgivning, et skred, der så
fuldbyrdes med forordningen i 1800, der direkte tillader ægteskaber, der
er forbudt i Bibelen.
Artiklen vil på baggrund af det enevældige styres brug af ægteskabs
lovgivningen og mulighederne for at dispensere fra denne give et billede
dels af den ideologi, der prægede de politiske beslutningstagere, dels af
samtidens syn på den enevældige konges råderum i forhold til religionen,
og endelig af den rolle, det moralske og etiske aspekt spillede i lovgivnin
gen. Udgangspunktet er en afdækning af den konkrete udvikling i lov
grundlaget for ægteskab med nærtbeslægtede personer. Hertil kommer en
undersøgelse af, hvordan lovgrundlaget og dispensationsmulighederne
blev administreret. På denne baggrund skal den diskussion, der fandt sted
forud for 1775-forordningen, undersøges nærmere med henblik på at klar
lægge motiverne bag reformen. Der vil dels blive lagt vægt på de forskel-
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lige aspekter af diskussionen i henholdsvis Det Teologiske Fakultet og
Danske Kancelli, dels på en afklaring af, hvorvidt forordningen var et op
gør med Struenseeperioden, og endelig på, i hvor høj grad økonomiske og
ideologiske spørgsmål spillede en rolle i genindførelsen af den gamle
dispensationspraksis.

Danske Lovs ægteskabsbestemmelser
Omkring 400-tallet forbød den katolske kirke ægteskab imellem nært be
slægtede personer. Forbudet berørte i starten kun ægteskab mellem perso
ner beslægtet i andet og tredje led, men blev i 900-tallet udvidet til at om
fatte personer beslægtet til og med det syvende led. Dette blev i 1215 re
duceret til fjerde slægtled.1
Efter reformationen blev ægteskabets indgåelse og opløsning som
nævnt et verdsligt anliggende.2 Kirkeordinansen af 1539 flyttede ægte
skabet fra biskoppens domæne til lensmandens. Samtidig blev ægteskab
mellem beslægtede i andet og tredje led forbudt. I realiteten var der tale
om en videreførelse af principperne i den kanoniske ret, men disse forbud
gav ikke klare retningslinier for den konkrete politik med hensyn til,
hvordan slægtsleddene skulle udregnes, og hvilke der var omfattet af for
budet. Det forsøgte den teologiske professor Niels Hemmingsen at råde
bod på i 1572 ved at udgive en latinsk bog om »Vejledning i ægteskabssa
ger«. Den var tænkt som rettesnor for dommere i de ægteskabssager, der
opstod tvivl omkring, og indeholdt en grundig gennemgang af, hvilke
personer der ikke måtte indgå ægteskab på grund af for nært slægt- eller
svogerskab, samt baggrunden for disse forbud. Den var efter al sandsyn
lighed også grundlaget, da den første egentlige verdslige lovgivning på
dette område kom i form af Frederik II’s ægteskabsordinans af 1582.
Denne blev senere fulgt op af en række recesser og forordninger, der dan
nede forlæg for ægteskabslovgivningen i Danske Lov.
I udarbejdelsen af Danske Lov blev der lavet tre udkast til kapitlet om
forbudte ægteskaber. Problemet omkring indgåelse af ægteskab mellem
beslægtede eller besvogrede blev nævnt første gang i »Den tredie Lov-

1. Hele afsnittet bygger på Thyra Nors: »Hwræ man Sculæ quænæs. En undersøgelse af kon
flikten mellem de verdslige og de gejstlige normer for pardannelse i dansk højmiddelal
der«, utrykt speciale, Historisk Institut, Aarhus Universitet 1986.
2. Jens Ulf Jørgensen: »Kirkeretten i Danske Lov«, Danske og Norske Lov i 300 år, red. Dit
lev Tamm, Viborg 1983, s. 464.
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kommision« 1666-67, derefter i udarbejdelsen af »Det første Projekt«
1669-72. Indholdet og opdelingen af paragrafferne forblev uændret mel
lem de to første udkast. I det sidste udkast til kapitlet, under »Den an
den Revisionskommision« 1675, blev to forhold revideret. En opdeling
af de forbudte ægteskaber, alt efter om de var forbudt ifølge »Guds
Lov«, altså Bibelen (i dette tilfælde 3. Mosebog, kap. 18), eller om de
var forbudt ifølge verdslig lov, forsvandt.3 Det fik loven til at fremstå
som en mere homogen størrelse, hvor Kongens forbud var lige så gyldi
ge som Guds.
Endvidere blev der foretaget en ændring i paragraffen om, at et ægte
skab skulle lyses tre gange i kirken, inden det blev indgået. Der kom i
tredje udkast en tilføjelse om, at lysning i kirken kun var påkrævet af »de
personer som ikke ere af Adel eller ere i Rangen«.4 Det var den eneste
undtagelse, der blev gjort for adelen, men undtagelsen repræsenterede et
brud på Danske Lovs princip om lighed for loven. Hvis et ægteskab ikke
blev lyst i kirken, var det formentlig ikke muligt at forhindre dets indgåel
se; dermed gav man indirekte adelen ret frie tøjler i forhold til de forbud
te ægteskaber. Uden lysning behøvede øvrigheden ikke at opdage et ægte
skab mellem for nært beslægtede, hvis de implicerede parter var diskrete.
Laurits Nørregaards forelæsninger over den danske og norske ret mere
end antyder, at dette faktisk var måden, hvorpå loven blev administreret.
En privilegeret trolovelse krævede ikke præstens tilstedeværelse som
øvrighedsperson. 5
Da rettelserne er tilføjet i margenen på det sidste lovudkast, er det ikke
muligt at vide, præcist hvornår, og i hvilken sammenhæng, disse ændrin
ger er kommet til. De relativt få ændringer, der blev foretaget fra det
første udkast (der byggede på gældende lovpraksis) til den endelige lov
givning, indicerer, at spørgsmålet ikke lagde op til de store konflikter på
netop dette tidspunkt.
Danske Lov indeholdt forbud mod ægteskab mellem personer, der var
tættere beslægtede, eller besvogrede, end fjerde led. Det vil sige, at for
ældre, bedsteforældre og disses søskende i lige linie opad, ikke måtte
gifte sig med børn og børnebørn i lige linie nedad. Dette gjaldt også sted
børn og stedforældre, ligesom ingen måtte gifte sig med stedforældres

3. V.A. Secher: Forarbejderne til Kong Kristian Vs Danske Lov, København 1891-94, første
hæfte s. 311 og femte hæfte s. 55-60 og s. 358-360.
4. Smst., femte hæfte s. 358, § 17.
5. L. Nørregaard: Forelæsninger over den Danske og Norske Private Ret, København 1784,
s. 133ff.
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efterladte anden ægtefælle eller stedbørns efterladte ægtefælle.6 Halv- og
helsøskende måtte ikke gifte sig, heller ikke med hinandens børn, børne
børn osv.7 Desuden var ægteskab mellem søskendebørn og næstsøskendebørn forbudt til og med tredje led.8 Forbudet for ægteskab mellem
besvogrede gjaldt ikke mandens og kvindens slægt indbyrdes, men for
den enkelte var ægtefælles slægt forbudt i samme omfang som egen
slægt.9
Hvis nogen forbrød sig mod disse regler, var konsekvenserne afhængi
ge af, hvorvidt man gjorde det med overlæg, eller om man kunne påbe
råbe sig uvidenhed - endnu en arv fra kanonisk ret. Hvis der var tale om
uvidenhed, blev ægteskabet ikke ophævet, og der skete ikke yderligere i
sagen. Hvis det første derimod var tilfældet, blev man ud over ægteska
bets ophævelse straffet økonomisk og forvist fra den provins, man var bo
sat i.10 Det er svært at sige, hvor meget denne ret oplagte mulighed for at
påberåbe sig uvidenhed, især i de yderste af de forbudte led, blev mis
brugt. Der herskede formentlig ingen tvivl om Guds straf på den yderste
dag, hvis man bevidst giftede sig i forbudte led, og det har nok haft en vis
præventiv virkning. Men magthavernes iver for, i forbindelse med de se
nere forordninger, at gøre almenmand opmærksom på, hvad der var til
ladt, og hvad der ikke var, indicerer, at her har været smuthul, som man
senere forsøgte at stoppe. Straffen for at gifte sig i andre lande, hvor loven
for slægtsægteskaber var mere lempelig end i Danmark (eller hvor ingen
kendte slægtskabet), for derefter at drage hjem til Danmark, var fratagel
se af formue og landsforvisning.11 Det tyder også på, at man ikke var in
teresseret i, at loven blev omgået.
Danske Lovs ægteskabslovgivning fremstod som en accept af den
verdslige magts forpligtelse til at sikre, at Guds Lov blev overholdt. Sta
tens lovgivning og retsudøvelse skulle sikre den enkelte borger mod at
forsynde sig mod Bibelen. Samtidig blev Guds Lov brugt til at legitimere
en verdslig lovgivning der, til samfundets bedste, var mere omfattende
end den guddommelige.

6. V.A. Secher: Kong Christian Vs Danske Lov, København 1878, Tredje Bog, kapitel 16, s.
498-502, §9.1 og §9.6.
7. Smst,, s. 498-499, § 9.2.
8. Smst., s. 499, § 9.3.
9. Smst., s. 500-501, § 9.4 og 9.5. Forbudet gælder også en evt. elsker og vedkommendes fa
milie ved ægtefællens død.
10. Smst., s. 502-503, § 9.7.
11. Smst., s. 503, § 9.8.
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Udregning af slægtsled
Måden, hvorpå man kunne udregne graden af slægtskab korrekt i forhold
til ægteskabslovgivningen, var et omstridt emne. Den kanoniske ret be
nyttede ét princip til beregning af slægtskabsled, den verdslige ret et an
det.12 I Kirkeordinansen af 1539 tog man ikke stilling til, hvilken af de to
gradberegningsmetoder der skulle anvendes; det erklæredes blot, at ægte
skab i tredje led var forbudt - og heraf kom problemerne med i første om
gang at afgøre, hvad den praktiske politik skulle være.13 Niels Hemmingsen argumenterede senere i sin bog om ægteskabssager for, at den kanoni
ske metode var den mest korrekte udregningsmetode i denne forbindelse,
et princip, som Frederik II overtog i sin ægteskabsordinans af 1582.14
Den ledberegningsmetode, der lå til grund for Danske Lovs ægte
skabslovgivning, var således en, hvor man talte antallet af fødsler fra den
enkelte person og tilbage til en fælles stamfader - eller antallet af mel
lemliggende personer. Det angivne antal led viste altid beslægtethedsgraden mellem den enkelte og den fælles stamfader.15
Til forskel fra den verdslige måde at regne slægtsled på, hvor man kun
talte generationer, skelnede man i den gejstlige måde mellem beslægtede
i ret linie, dvs. hvor begge personer nedstammer direkte fra stamfaderen,
og beslægtede i sidelinie, dvs. hvor de pågældende tilhørte to forskellige
slægtslinier, udgående fra samme stamfader (fig. 1).
Det var centralt, at man i den kanoniske ledberegningsmetode ikke tal
te ledene på begge sider sammen, som det var tilfældet ifølge den verdsli
ge beregningsmåde, men opgav dem separat, således at en mand f.eks. var
beslægtet med sin kusines barn i andet og tredje led.
Hvis to personer var beslægtet (i sidelinier) i forhold til en fælles stam
fader i ulige grader, talte man altid efter det fjerneste slægtskab, dvs. at
der i ovennævnte eksempel samlet ville blive tale om beslægtethed i tred
je led.16
I to aktuelle sidelinier blev den første efterkommer efter den fælles
stamfader regnet som stammen i den nye rette linie, hvilket betød, at ved-

12. Peder Kofod Ancher: Om Den retteste og bedste Maade At regne Slægtskabs Ledpaa i æg
teskabs og Arvesager, Samt Ledregnings Maaden Efter vor Danske og Norske Love, Kø
benhavn 1765, fortalen.
13. H. Rørdam: Danske Kirkelove, bd. 1, København 1883, s. 74.
14. Niels Hemmingsen: Vejledning i ægteskabssager, København 1987, forord s. 11.
15. Smst., s. 57.
16. Smst., s. 59.
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Fælles stamfader

Sideliniens stamme
Beslægtede i første led = søskende
Beslægtede i andet led = søskendebørn

Beslægtede i tredje led = næstsøskendebørn

Beslægtede i fjerde led
Fig. 1. Udregning afslcegtsled.

kommende ikke kunne indgå ægteskab med personer, der nedkom i ret li
nie efter stammen i den anden linie.17
Beslægtede i andet og tredje led kunne bestå af forskellige familie
konstellationer, men i Danske Lov skrives specifikt, at »de, som i andet
og tredje Leed ere beslegtede, det er Søskindebørn og Næstsøskindebørn«.18 Derfor vil jeg i det følgende gå ud fra, at det er denne slægt
skabstype, der henvises til, når kilderne omtaler beslægtede i andet og
tredje led.

Forordningerne omkring ægteskab
Forordningerne af 1770 og 1771
Den første forordning i forbindelse med ægteskab i forbudte led blev gi
vet den 27. december 1770. Den gav tilladelse til, at søskendebørn og
næstsøskendebørn måtte gifte sig uden at søge dispensation. Forordnin
gen omfattede også ægtemænds tilladelse til at gifte sig med deres afdøde
hustrus søster, søsterdatter og så videre nedad. Tilladelsen blev, ifølge for
ordningens ordlyd, givet med det formål at spare den enkelte supplikan-

17. Smst., s. 57-61.
18. Kong Christian Den Femtis Danske Lov, Tredje Bog, kapitel 16, § 3.
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Struensee spillede en betyde
lig rolle for de to forordnin
ger af 27. december 1770 og
3. april 1771, der lempede
reglerne for ægteskaber mel
lem beslægtede personer.
(Foto: Det kgl. Bibliotek).

søger for den bekostning og det tidsspilde, der var forbundet med at få be
villingen.19
Det er bemærkelsesværdigt, at forordningen blev givet den dag, hvor
Struensee endeligt konfirmerede sin magtovertagelse. Det kunne kun lade
sig gøre, hvis den var forberedt på forhånd; det har været en sag, som lå
Struensee på sinde, formentlig bl.a. fordi den repræsenterede en effektivi
sering af Kancelliets arbejde. Forordningen var i overensstemmelse med
de oplysningsfilosofiske strømninger, der dannede det ideologiske grund
lag for Struensees styre. Den repræsenterede begyndende ideer om, at sta
ten skulle være en retsstat, der sikrede menneskets rettigheder uden at
blande sig unødigt i den enkeltes liv.
Forordningens største brud med traditionen var, at ægteskab med afdø-

19. Schou’s Forordninger, deel 5, København 1822, s. 132.
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de hustrus søster og søsterdatter blev tilladt i direkte modstrid med, hvad
der var praksis, lige før forordningen blev givet. Desuden betød den en
forøgelse i antallet af indgåede ægteskaber mellem søskendebørn (jf. den
senere behandling af dispensationspraksis). Forordningen signalerede
dels vilje til forandring og modernisering af Kancelliets arbejdsgange og
dels vilje til at lette befolkningens dagligdag. Dermed har den både været
et signal om fremtidens reformstyre til den magtelite, som Struensee hav
de fjernet, og et signal til befolkningen om en udstrakt, velvillig hånd fra
landets nye magtfaktor.
Forordningen fra 1770 blev den 3. april 1771, godt tre måneder sene
re, fulgt op af en ny. Denne forordning var væsentligt mere yderligtgåen
de og gav tilladelse til, at alle »blods- og svogerskabs-forvandte« måtte
indgå i ægteskab uden at søge tilladelse, hvis det ikke var i modstrid med
Guds Lov.20 Det vil sige, at både magthaver og befolkning slap ud over
bevillingsansøgningerne; enten var ægteskabet forbudt ifølge Guds Lov
og kunne således ikke tillades under nogen omstændighed, eller også
kunne det uden videre finde sted. Senere skulle det vise sig, at strids
punktet netop blev spørgsmålet om, hvad der konkret var tilladt ifølge
Guds Lov.
Med så kort et tidsinterval mellem de to forordninger er det nærliggen
de at betragte dem som et samlet lovgivningsarbejde. Struensee havde sat
sig mere sikkert på magtens taburet i den mellemliggende periode og kun
ne i april 1771 komme med den forordning, som han sandsynligvis hele
tiden havde sigtet imod. Hvis ikke tolkningen af Guds Lov var blevet et
kardinalpunkt, ville forordningen i 1771 helt have fritaget Kancelliet og
den enkelte borger for en, set med Struensees øjne, unødvendig sagsgang.
Et af 1771-forordningens væsentlige brud med Danske Lov var genopret
telsen af skellet mellem Gud som lovgiver og Kongen som lovgiver. Kon
gen var stadig forpligtet til at sikre overholdelsen af Guds Lov, men han
brugte den ikke som dække for sin egen lovgivning. I overensstemmelse
med oplysningsånden fjernede forordningen så meget af statens indfly
delse på det enkelte menneskes liv, som det var muligt, hvis den stadig
skulle sikre, at de guddommelige love og det moralske aspekt blev over
holdt. Det er sandsynligt, at Struensees mål med revisionen af ægteskabs
lovgivningen var 1771-forordningen, og at 1770-forordningen dermed fra
starten var tænkt som midlertidig med det formål at afprøve reaktionerne
og signalere reformprocessens komme.

20. Smst., s. 142.
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Forordningen af 1775
Den tredje forordning på området blev givet i 1775.21 Den må ses i for
længelse af det magtskifte, som fandt sted med Struensees fald i 1772,
og som betød mere reaktionære kræfters tilbagevenden til magten og
indflydelsen. Med forordningen af 1775 blev alle de generelle tilladelser
inddraget igen, og man vendte tilbage til dispensationspraksisen. For at
sikre, at ingen kunne påberåbe sig uvidenhed ved indgåelse af et forbudt
ægteskab, blev det nøje udspecificeret, hvilke ægteskaber man skulle
søge dispensation til. Denne gennemgang er mere grundig end den, der
fandtes i Danske Lov, hvilket tyder på, at der har været behov for en op
stramning af bestemmelserne. Ægteskab i forbudte led blev i 1775-forordningen delt i to kategorier: Dem, der under ingen omstændigheder
ville blive givet dispensation til, og dem, man kunne regne med dispen
sation til.
Fuldstændig utilladeligt var ægteskab:
- mellem forældre og børn, børnebørn og så videre nedad
- mellem hel- og halvsøskende
- med faster og moster og så videre opad
- mellem stedforældre og stedbørn, svigerforældre og svigerbørn og så
videre nedad uden forskel på graderne
- med hel- eller halvbroders enke
- med farbroders eller morbroders enke og så videre opad
- med afdøde kones faster eller moster og så videre opad.
Der blev i forordningen lagt meget vægt på, at disse ægteskaber ikke
under nogen omstændigheder kunne tillades, og at lovovertrædere ville
blive straffet hårdt. Det blev pålagt den lokale præst at holde øje med, at
der ikke fandt overtrædelser sted; dermed var overvågningen henvist til
myndighedernes laveste niveau.
Derimod var det muligt at få dispensation til ægteskab:
- med farbroder eller morbroder
- i alle de øvrige ovenfor nævnte, ikke aldeles forbudte slægtskabsrela
tioner mellem både beslægtede og besvogrede, inkl. lige linie i tredje
led
- med afdøde kones hel- eller halvsøster
- med afdøde fasters eller mosters efterladte mænd
- med afdøde mands farbroder eller morbroder
- imellem personer, som var besvogrede i anden grad af svogerskabet i

21. Schou's Forordninger, deel 6, København 1795, s. 138-140.
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den opstigende linie, dvs. imellem sted/svigersøn og sted/svigerfaders
efterladte anden hustru, imellem sted/svigerdatter og sted/svigermoders efterladte anden mand osv.
Denne inddeling svarede stort set til, at de ægteskaber, som var direkte
nævnt i Moseloven, var absolut forbudt, mens resten kunne tillades ved
dispensation fra Kongen. Det var en formssag at få tilladelse til de sidst
nævnte ægteskaber, fordi forordningen på forhånd sikrede dispensationer
ne, men samtidig var det en forudsætning for ægteskabets indgåelse, at
der blev søgt og givet dispensation først. Sammen med dispensations
ansøgningen skulle sognepræsten bevidne slægtskabets beskaffenhed.
Desuden blev der i forordningen gjort opmærksom på, at uformuende
kunne søge om bortfald eller nedsættelse af det gebyr, man betalte til
Kancelliet for ansøgningens behandling, hvis uformuenheden blev bevid
net af supplikanternes øvrighed, dvs. amtmand eller præst. Beskrivelsen
af betingelserne for at søge dispensation var en kodificering af den
uskrevne praksis før 1770-forordningen. Regeringen ønskede tilsynela
dende ikke, at supplikansøgningerne skulle være en økonomisk belast
ning for befolkningen, selv om muligheden for en ekstra indtægt til Kon
gen var den mest nærliggende grund til at genindføre en dispensations
praksis, hvor dispensationen var sikret på forhånd. Det er bemærkelses
værdigt, at forordningen ikke gør de ægteskaber, som var forbudt før
1770, absolut forbudte igen. Den gentager Struensees tilladelse til ægte
skab med afdøde hustrus søster. Det er således kun den formelle form, der
repræsenterer en tilbagevenden til politikken før Struensee, mens det
principielle indhold i 1771-forordningen og dennes skelnen mellem Guds
og Kongens lov bevares.
Som argument for at genindføre ansøgningspraksis blev henvist til
»vigtige og med det almindelige bedste overensstemmende årsager«.22 Ud
fra forordningen kan man kun gisne om, hvad disse årsager var, men jeg
vil komme nærmere ind på argumenterne for forordningen i mit arbejde
med de forudgående forhandlinger.
Forordningen af 1800
Ægteskabssagerne var kun en del af forordningen af 23. maj 1800; den
berørte en bred vifte af de tilfælde, hvor befolkningen skulle søge dispen
sation hos Kancelliet.23 Forordningens erklærede formål var, ligesom i

22. Smst., s. 138.
23. Schou’s Forordninger, deel 13, København 1804, s. 56-58.

Motiverne bag enevældens ægteskabslovgivning

53

1770, at lette befolkningen for den byrde, som supplikansøgningerne var,
både økonomisk og tidsmæssigt. Den påpeger, at selv om uformuende
blev fritaget for afgiften til Kancelliet, var der stadig en del udgifter for
bundet med en supplikansøgning, især hvis man ikke boede i nærheden af
København. Forordningen gav mulighed for, at supplikansøgningsproceduren enten blev afløst af en generel tilladelse, eller at beslutningen blev
lagt ud til magistraten i København, stiftsamtmænd og amtmænd. Det be
tød en kraftig decentralisering af dispensationsarbejdet og administratio
nen.
Ægteskabssagerne hørte ind under den første kategori, idet forordnin
gen gav en generel tilladelse til først og fremmest de ægteskaber, som
1775-forordningen havde givet dispensationsmulighed til. Uden mulig
hed for tilladelse var ægteskab mellem beslægtede eller besvogrede i lige
linie og i første sidelinie; dvs. at ægteskab mellem forældre og børn samt
deres afkom, mellem sted/svigerforældre og sted/svigerbørn samt deres
afkom og mellem søskende var forbudt. Det blev tilføjet, at straffen for
samleje eller ægteskab i disse led var dødsstraf. Desuden var ægteskab
med broders, farbroders eller morbroders enke ikke tilladt, med mindre
Kongen i særlige tilfælde gav sin dispensation. Det betød, at Kongen nu
kunne dispensere i forhold, der var forbudt ifølge Guds Lov. Endvidere
indeholder forordningen ikke forbud mod ægteskab med faster og moster,
selv om disse er forbudt ifølge Guds Lov. 1800-forordningen henviser
ikke til et guddommeligt grundlag for sine forbud, og den overholder ikke
forbuddene i Guds Lov.
Administrativt var forordningen i 1800 i princippet en tilbagevenden til
politikken fra 1771-forordningen. Befolkningen blev lettet for en unød
vendig dispensationspraksis, som også skabte ekstra arbejde i Kancelliet.
Den enkelte borger blev stillet så frit som muligt i forhold til kongemag
tens nåde. Arbejdsgangen blev rationaliseret og decentraliseret. Som
nævnt var ægteskabsspørgsmålet en del af en bredere reform, så disse ten
denser har formentlig været styrets generelle politik. Realpolitisk repræ
senterede 1800-forordningen et brud med princippet om, at Kongen via
sin lovgivning skulle sikre overholdelsen af Guds Lov. Forløbet fra for
ordningen i 1770 til forordningen i 1800 viser slutningen af 1700-tallet
som en brydningstid, hvor enevældens hidtidige legitimering ved Guds
nåde begynder at bliver afløst af andre normer for, hvad der er moralsk og
politisk tilladeligt. Det religiøse syn på livet og statsmagten blev erstattet
af et verdsliggjort livssyn.
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Supplikkerne vedrørende ægteskabsdispensationer
Jeg har undersøgt supplikbøger for tre perioder: fra maj til oktober 1769,
fra januar 1775 til april 1776 og fra januar til maj 1795. Der er stor forskel
på dispensationsmønsteret mellem 1769 og de to efterfølgende perioder.
De senere har til gengæld mange fællestræk, derfor vil jeg omtale dem
under et og nævne de enkelte undtagelser undervejs.
I perioden op til 1775-forordningen (dvs. mellem 1771- og 1775-forordningen) blev der praktisk talt ikke søgt nogen ægteskabsdispensatio
ner. Der var et enkelt tilfælde, men her gjorde Kancelliet biskoppen i det
pågældende stift opmærksom på, at ansøgningen var unødvendig.24 1771forordningen virkede tilsyneladende efter hensigten og stoppede Kancel
liets arbejde med ægteskabsansøgninger. Relativt kort efter, at 1775-for
ordningen blev givet, begyndte ansøgningerne at dukke op igen, selv om
det tog tid, inden antallet var det samme som inden 1770-forordningen.25
Forordningerne havde en direkte indvirkning på arbejdsgangen i Kancel
liet. I 1795 var antallet af supplikansøgninger generelt blevet højere i for
hold til de tidligere perioder, men ægteskabsdispensationernes hyppighed
var omtrent den samme (1769: 18%, 1775: 12%, 1795: 16%).
I forhold til forordningen i 1770, der specifikt tillod ægteskab med
søskendebørn, næstsøskendebørn og afdøde hustrus søster og søsterdat
ter, er det bemærkelsesværdigt, at der blandt supplikkerne fra 1769 kun
var få ansøgninger om ægteskab med søskendebørn eller beslægtede i an
det led, selv om disse bevilliges. Således blev der givet tilladelse til, at
Anders Jensen og Mette Larsdatter kunne gifte sig, selv om de var sø
skendebørn. Ægteskab med afdøde hustrus søster blev der derimod ikke
givet tilladelse til, hvilket kaptajn Jens Ruus erfarede, da han fik afslag på
en ansøgning om at måtte indgå i ægteskab med sin afdøde hustrus halv
søster, Elisabeth Sophia Brink.
Hovedparten af dispensationsansøgningerne på dette tidspunkt angik
ægteskab mellem næstsøskendebørn eller beslægtede i tredje led. Rasmus
Larsen var dermed et typisk eksempel, da han søgte og fik gratis bevilling
til at ægte Karen Jensdatter, selv om de var næstsøskendebørn. Der var tre
gange så mange ansøgere af denne beslægthedsgrad som af søskende
børn. Ægteskab med søskendebørns og næstsøskendebørns enker optråd
te som den tredje hyppigste gruppe blandt dem, som blev tilladt. En sol-

24. RA, Danske Kancelli, F 54. Supplikker, 1775.
25. RA, Danske Kancelli, F 54. Supplikker, 1776.

Motiverne bag enevældens ægteskabslovgivning

¿. * if

55

™

■

Side fra Danske Kancellis supplikbog med supplikker fra 1769. 1 nr. 1255 ansøger kaptajn
Jens Ruus af Christiania om bevilling til at ægte sin afdøde hustrus halvsøster, Elisabeth So
phia Brink. Ansøgningen blev afslået, som det fremgår af kancelliets bemærkning til venstre.
(Foto: Rigsarkivet).
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dat, der søgte om bevilling til at ægte enken efter sit næstsøskendebarn,
mødte ingen problemer.
Foruden ægteskab med afdøde hustrus søster var der en række andre
ansøgninger, som ikke blev bevilliget før 1770, heriblandt ægteskab med
afdøde hustrus faster og søskendebarn samt afdøde mands brorsøn. Karen
Olufsdatter var en af dem, der fik afslag på en ansøgning om at måtte gif
te sig med sin afdøde mands brorsøn, ligesom Mads Bertelsen forgæves
søgte om bevilling til at ægte sin afdøde hustrus broderdatter. Desuden
blev der ikke givet dispensation i et par tilfælde, hvor en enkemand søgte
om bevilling til at gifte sig med en pige, som han havde fået barn med,
mens hustruen endnu levede.26
Struensees forordning i 1770 har dermed ikke været en kodificering af
gældende praksis, men et direkte brud med den. Han gav tilladelse til æg
teskaber, som førhen var betragtet som absolut utilladelige. Dét, at der før
1770 blev søgt om tilladelse til ægteskab med afdøde hustrus søster og
søskendebarn gentagne gange, tyder på, at befolkningen ikke har betrag
tet forbudet som rimeligt; Struensee gik imod magthavernes tidligere
praksis, men imødekom befolkningens forventninger.
Efter 1775 angik den hyppigste ansøgning om dispensation til ægte
skab i forbudte led søskendebørn eller beslægtede i andet led.27 Næsthyppigste kategori var næstsøskendebørn eller beslægtede i tredje led. Hertil
regnedes også personer, som var beslægtet i andet og tredje led (jævnfør
afsnittet om udregning af slægtsled).281 modsætning til disse to kategori
er udgjorde afdøde hustrus søster et relativt lille antal,29 et næsten tilsva
rende antal udgjorde afdøde hustrus søskendebarn,30 men i modsætning til
1769 tillod man nu begge. Ud over disse fire hovedkategorier kan resten
af ansøgningerne betragtes som enkeltstående tilfælde,31 men ansøgnings
mønsteret var blevet mere stereotypt end før 1770-forordningen. Der blev

26. RA, Danske Kancelli. D 109. Supplikker. Afsnittet som helhed bygger på supplikker fra
hele den omtalte periode og ikke kun på de nævnte eksempler.
27. Beregnet på 1795-ansøgningerne: 38% (søskendebørn) + 7% (beslægtede i 2. led) = 45%.
Dette og procenttallene i de følgende noter kan kun betragtes som cirkatal, idet min fin
kæmning af supplikbøgerne ikke har været total. Jeg regner de to tal sammen, fordi beslægtethedsgraden er den samme, og beslægtede i 2. led formentlig er søskendebørn; det er
bare formuleret anderledes.
28. Beregnet på 1795-ansøgningerne: 18% (næstsøskendebørn) + 16% (beslægtede i 3. led) +
7% (beslægtede i 2. og 3. led) = 41%.
29. Beregnet på 1795-ansøgningerne: 7%.
30. Beregnet på 1795-ansøgningerne: 6%.
31. Beregnet på 1795-ansøgningerne: 5%.
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kun søgt i de tilfælde, hvor dispensationen også blev givet, formentlig et
resultat af 1775-forordningens omhyggelige redegørelse for, hvilke ægte
skaber der var absolut forbudt, og hvilke man ville dispensere fra; en skel
nen, som ikke var til stede i Danske Lov. Det faktum, at der efter 1775 var
flere dispensationssager for ægteskab i andet led end for ægteskab i tredje
led, tyder på, at Struensees forordninger åbnede for typer af ægteskaber,
som man ikke tidligere anså for sandsynlige eller passende.
Det er bemærkelsesværdigt, at stort set alle ægteskabsdispensationerne,
ca. 90-95%, i alle tre undersøgte perioder, blev givet gratis, fordi suppli
kanterne var uformuende. Selv om en stor del af Danmarks befolkning
var fattige i denne periode, må der være flere forklaringer på dette. De
mange gratis dispensationer kunne betyde, at det blev præcedens for amt
manden at udstede uformuenhedsattest til alle uanset formuestand, og at
kancelligebyret dermed bevidst og systematisk blev omgået. Sandsynlig
vis har embedsmændene dog, også på lokalplan, været så afhængige af
Kongens velvilje i forbindelse med ansættelse og fremtidige karrieremu
ligheder, at denne praksis ikke fandt konsekvent sted over hele landet. En
mere nærliggende forklaringen kan være, at adelen og rangspersoner ikke
søgte disse dispensationer, eller ikke havde behov for at søge dem. Det
stemmer overens med den undtagelse, der blev givet til disse befolknings
grupper i Danske Lov. De manglende ansøgninger om dispensationer til
ægteskab i forbudte led fra adelen underbygger teorien om, at deres frita
gelse fra ægteskabets tre lysninger i kirken har været et smuthul i loven en indirekte dispensation. Adelen udgjorde så lille en del af befolkningen,
at det er svært at forestille sig, at de helt har kunnet undgå de forbudte æg
teskaber.
I den periode på ca. 30 år, som jeg punktvis har undersøgt, er tendensen
med gratis bevillinger den samme. Det faktum, at bevillingerne blev givet
gratis i perioden op til 1770-forordningen, mindsker sandsynligheden for,
at forordningen i 1775 blev givet, fordi man regnede med at kunne tjene
penge på den.

Forarbejdet til 1775-forordningen
Da forordningen i 1775 blev givet, var det langt fra ud af den blå luft. Den
var resultat af lang tids diskussion på Det Teologiske Fakultet, i Danske
Kancelli og mellem disse to instanser. De følgende afsnit tager udgangs
punkt i forarbejdet til forordningen, hvor der dels blev bygget videre på
emner og argumenter, som havde været centrale i diskussionen af ægte-
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skabet siden Niels Hemmingsen, og dels blev indført nye argumenter,
som var præget af oplysningstiden.32
Udgangspunktet for sagsforløbet var en henvendelse fra Statsrådet til
Danske Kancelli. Det fremgik heraf, at Kongen ønskede at genindføre
dispensationsansøgningerne til ægteskabsbevillinger, fordi hans finanser
ikke kunne undvære indtægten fra dispensationerne. Man ønskede derfor
Det Teologiske Fakultets vurdering af, hvilke ægteskaber mellem beslæg
tede der var forbudt ifølge Guds Lov. Det var et omstridt diskussionsem
ne, og resultatet blev fire forskellige betænkninger fra henholdsvis profes
sor Holm,33 professor Balle,34 professor Ancher35 og professor Janson.36

Den teologiske diskussion
Udgangspunktet for diskussionen af 1775-forordningens udformning var
ordlyden og indholdet i 1771-forordningen: »at alle de Egteskabe iblandt
Blods- og Svogerskabs-forvandte, hvilke ikke i Guds Lov udtrykkelig ere
forbudne, maae herefter uden Dispensation være tilladt«. Det, Christian
VII ønskede at få afklaret ved sin henvendelse til Det Teologiske Fakultet,
var, hvilke ægteskaber der reelt var forbudt i Guds Lov. Tolkningen af
Guds ord blev derfor omdrejningspunkt for diskussionen.
Det var vigtigt for teologerne, at Guds ægteskabslove blev overholdt.
Hele diskussionens forsøg på at afdække, hvad der var forbudt, og hvad
der var tilladt, byggede, uanset uenighederne, på en antagelse af, at Kon
gen var religiøst og moralsk forpligtet til at overholde Guds Lov i den
verdslige lovgivning. Teologernes kraftige påpegning af dette var for
mentlig et resultat af, at Struensee, ifølge dem, med 1770- og 1771-for
ordningerne havde overtrådt hensigten med den guddommelige lov.
Den teologiske diskussion tog sit udgangspunkt i Tredje Mosebog kap.
18, vers 6-18, der omhandler forbudte seksuelle forhold. Den centrale
problemstilling var, hvorvidt Guds Lov skulle forstås stringent efter bog
staven, eller om en tolkning heraf var påkrævet. I det første tilfælde ville
kun de ægteskaber, som var udtrykkeligt nævnt i Bibelen under forbudte
seksuelle forbindelser, være forbudt. I det andet tilfælde kunne der enten
være tale om at udregne de forbudte led på baggrund af loven, således at

32. Hele behandlingen af forarbejdet til 1775-forordningen bygger på RA; Danske Kancelli, F
10, Nr. 698.
33. Peder Holm (1706-77), professor på Det Teologiske Fakultet 1746-77.
34. Nicolai Edinger Balle (1744-1816), biskop, professor på Det Teologiske Fakultet 1772-83.
35. Lorents Ancher (1746-98), professor på Det Teologiske Fakultet 1773-75.
36. Hector Janson (1737-1805), professor på Det Teologiske Fakultet 1774-89.
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alle de ægteskaber, der var beslægtet i samme grad som et af de nævnte,
var forbudt. Eller man kunne ved fornuftens hjælp drage slutninger ud fra
loven, for at se hvilke ægteskaber Gud ønskede at indbefatte i Loven.
De bibelske tolkninger, der lå til grund for disse holdninger, havde en
række omdrejningspunkter. Der var udbredt enighed om, at beslægtede og
besvogrede var lige forbudt, fordi »mand og kone er et kød«. Uenigheden
opstod i tolkningen af det 6. vers: »Ingen som helst må komme sine køde
lige slægtninge nær og blotte deres køn. Jeg er Herren!«. Det blev enten
læst som en grundlov, der forbød al seksuel omgang med slægtninge; med
de efterfølgende vers 7-18 som eksempler, der viste, hvor langt ud dette
forbud skulle regnes. Eller det blev regnet for et almindeligt forbud, der
skulle defineres af de efterfølgende vers, således at kun de her nævnte æg
teskaber var forbudt. Et andet kardinalpunkt var en enkemands tilladelse
til at gifte sig med sin afdøde hustrus søster. Holm mente at kunne forby
de det, fordi konens slægt var lige så forbudt som mandens egen, hvori
mod Balle mente at kunne tillade det ud fra kapitlets 18. vers: »En søster
til din hustrue må du ikke gifte dig med og gøre til medhustrue og blotte
også hendes køn, så længe din hustrue lever«. Holms parti tolkede dette
vers som et generelt forbud mod polygami.
De to stridende partier i sagen repræsenterede dels en konservativ hold
ning, der tolkede ordet, som den kristne kirke altid havde gjort, og dels en
fornuftsbaseret direkte læsning af ordet, som var ny i sidste halvdel af
1750’erne. De to partier var enige om, at mennesket var underlagt den
guddommelige vilje, men ikke om konsekvensen af dette. Holm og det
konservative parti mente, at slutninger var nødvendige, bl.a. fordi ægte
skab mellem fader og datter ikke var udtrykkeligt forbudt. Men menne
sket kan ikke drage slutninger i nogle tilfælde og undlade det i andre; det
ville være at sætte sin egen vilje over Guds, derfor skulle alle ægteskaber
mellem personer, der var beslægtet i samme grad som de nævnte, forby
des. Det andet parti mente, at Gud i sin almægtighed havde forudset alle
syndige ægteskaber, derfor burde mennesket afholde sig fra at drage slut
ninger fra det skrevne ord. De to fløje var også enige om, at det enkelte
menneske blev tillagt ansvaret for sine egne handlinger, uanset hvad den
verdslige lovgivning måtte forbryde sig imod. Kongen havde ikke mandat
til at dispensere fra Guds Lov. De forbudte ægteskaber var syndige, selv
om Kongen tillod dem, hvad enten der var tale om enkelte dispensationer
eller generelle tilladelser ved forordning.
En væsentlig del af teologernes argumentation byggede på, at de følel
ser, der forbandt nærtbeslægtede, ikke måtte forvandles til begær. Tolk
ningen lagde vægt på at beskytte andre familiære relationer mod ægte-
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skabsforbindelser. Den bundede i en forestilling om, at hvis ægteskab
med nærtbeslægtede blev tilladt, ville det ødelægge den fortrolige om
gang i familien. De familiære relationer skulle beskyttes mod det begær,
som et håb om ægteskabelige relationer kunne medføre. Når familiemed
lemmer fungerede som socialt sikkerhedsnet for hinanden, var det vigtigt,
at enhver mistanke om seksuel omgang var urealistisk. Det var vigtigt at
sikre en fra et kirkeligt synspunkt acceptabel omgang i familien og der
med en god opdragelse af kommende generationer.
Der var uenighed om, hvorvidt ægteskab mellem søskendebørn burde
forbydes, selv om det ikke var forbudt i Guds Lov. Holm mente, at det
burde forbydes, fordi den slags ægteskaber stred imod »den gemene
ærbarhed og er til stor forargelse«. Guds Lov burde altså suppleres med
ekstra forbud, der var gavnlige for samfundets almene moral. Ligeledes
burde ægteskab med f.eks. stedmoders moder forbydes, fordi det ville re
sultere i en ombytning af forældres og børns roller, som ikke kunne kom
bineres med den respekt, børn burde vise deres forældre. Også aldersfor
skel kunne være grund til et forbud, da et ægteskab mellem to af alt for
forskellig alder ville vække foragt. Ægteskaber, som enten stred imod
indhold og mening i Guds Lov, eller som det var politisk og moralsk nyt
tigt at forbyde, skulle forbydes. Det var centralt, at offentlighedens mo
ralfølelse ikke blev krænket.
Især Holm argumenterede for, at Guds Lov byggede på et naturretsligt
grundlag.37 Han mente ikke, det var nødvendigt for Gud at give de kristne
helt klare retningslinier i denne sag, fordi lovene mod blodskam eksiste
rede længe, før Guds Lov blev givet. Ancher, Balle og Janson mente, at
Guds Lov byggede på et grundlag af naturlige årsager, der kunne findes
ved fornuftens og logikkens hjælp, men at Guds Lov gik længere end det
naturretslige grundlag.
De signaler, den teologiske diskussion gav om synet på Kongemagtens
beføjelser, var mangfoldige. Kongen havde en forpligtelse til at optræde
som et religiøst og moralsk menneske, der sikrede, at Guds Lov blev
overholdt. Ægteskabslovgivningen skulle beskytte de familiære relatio
ner, således at fortrolighed mellem familiemedlemmer ikke blev gjort til
noget suspekt, og intet ægteskab, der kunne vække foragt i samfundet, var
tilladt. Til de sidste to formål skulle Guds Lov suppleres med verdslig

37. Naturretten repræsenterede en tro på, at menneskets natur indeholdt et sæt medfødte ideer,
som ved fornuftens hjælp kunne udledes til et retsgrundlag, der indeholdt den absolutte
retfærdighed. Erik Lund, Mogens Pihl og Johs. Sløk: De europæiske ideers historie,
København 1994, s. 247-253.
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lovgivning. Det tjente både til opfyldelse af det overordnede formål med
Guds Lov og til samfundsnytte. Mennesket var underlagt Guds vilje. Den
enkelte blev selv gjort ansvarlig for sine handlinger, og Kongen blev ikke
tillagt evner til at gøre noget, der var syndigt, tilladeligt. De forbudte æg
teskaber i Guds Lov tillagdes et naturlovsgrundlag, og de nyeste læsnin
ger af Bibelen bar præg af, at det fornuftige og logiske havde været i
højsædet.

Diskussionen i administrationen
I den kongelige administration havde diskussionen flere aktører. Aktiv
var dels Statsrådet, der, repræsenteret ved arveprins Frederik, Thott,38
Schack-Rathlou39 og Schimmelmann,40 rettede den første henvendelse til
kancelliet. Og dels Danske Kancelli repræsenteret ved Stampe,41 Luxdorph,42 Aagaard43 og Borch,44 der udarbejdede udkast til den endelige
forordning. Ud over disse udkast kom Luxdorph også med en betænkning
i stil med teologernes. Desuden forelå en række breve fra Kongen.45
Både i Statsrådets første henvendelse til Kancelliet i januar 1774 og i
en henvendelse fra Kongen til Kancelliet i januar 1775 var den eneste be
grundelse for at ville ændre på 1771-forordningen, at Kongen manglede
de penge, der tidligere var blevet betalt for dispensation til ægteskab i for
budte led. Kongen understregede, at Det Teologiske Fakultets betænkning
ikke var så væsentlig for forordningens endelige udformning, fordi kun
det, Gud forbød, skulle være absolut forbudt, mens han ville dispensere i
de resterende tilfælde. Det vil i princippet sige, at han accepterede tanke-

38. Otto Thott (1703-85), sekretær i Danske Kancelli 1723, siden indehaver af forskellige po
ster i den danske centraladministration. Fyret af Struensee. Medlem af Gehejmestatsrådet
fra 1772 m.v.
39. J.O. Schack-Rathlou (1728-1800), betroet rådgiver for enkedronningen og arveprinsen,
især i økonomiske og udenrigspolitiske spørgsmål.
40. Heinrich Schimmelmann (1724-82), skatmester i 1768 og igen fra 1773.
41. Henrik Stampe (1713-89), juridisk professor og generalprokurør 1753. I kraft af sidst
nævnte stilling havde han sæde i Danske Kancelli, som han også skulle rådgive i juridiske
spørgsmål.
42. B.W. Luxdorph (1716-88), deputeret i Danske Kancelli 1771, samtidig chef for dettes
første departement. Blev førstedeputeret i Danske Kancelli 1773.
43. Peter Aagaard (1718-90), sekretær i Danske Kancelli 1740, siden indehaver af forskellige
poster i kancelliet indtil sin død i 1790.
44. Hans Borch (1730-78), sekretær i Danske Kancelli 1755, siden indehaver af forskellige
poster i centraladministrationen. Første ekspeditionssekretær i Danske Kancelli og med
lem af Kancellikollegiet 1773.
45. Eller hans stedfortræder. I det følgende bruges betegnelsen Kongen vel vidende, at der er
tale om instansen »Kongen«.
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gangen i Struensees forordning fra 1771, men dels ønskede at udnytte den
mulighed, der var for en indtægt, og dels ønskede en afklaring af de for
tolkningsspørgsmål, der var opstået efter 1771-forordningen. Det grund
læggende i, at Staten kun skulle forbyde de ægteskaber, der stred mod den
offentlige moral, som på dette tidspunkt var, hvad Bibelen foreskrev, blev
der ikke ændret ved.
Diskussionen blandt teologerne behandlede både spørgsmålet om, hvad
der var forbudt ifølge Guds Lov, og hvad der i øvrigt burde forbydes.
Kongens topembedsmænd accepterede den bibelske tolkning som ud
gangspunkt for diskussionen, men betydningen af den teologiske diskus
sion blev nedtonet på grund af uenighederne. Bl.a. Luxdorph mente, at lo
vens rette forståelse kunne være svær at nå frem til, fordi den var skrevet
på et sprog, som havde været uddødt i så mange hundrede år. Argumenta
tionen byggede i stedet på de regler, som man ved fornuftens hjælp kunne
uddrage af naturens love.
Der var to gennemgående forhold, som havde betydning for embedsmændene. Det ene var mennesket selv. Det betragtedes som et udpræget
fornuftsvæsen, hvis erkendelse af naturloven nærmest kunne erstatte Guds
Lov. Desuden var individets personlige frihed vigtig. Ægteskab mellem
f.eks. niece og onkel burde forbydes, fordi der var fare for, at en bemidlet
pige kunne blive tvunget til at gifte sig med sin onkel for at holde formuen
i familien; det ville være et overgreb på hendes personlige frihed.
Det andet væsentlige forhold var hensynet til staten og samfundet. Æg
teskabsinstitutionen blev betragtet som samfundets grundlag, derfor var
det vigtigt at kende og overholde Guds regler for ægteskab, ellers ville
landet blive urent og dets indbyggere styrtet i fordærv. Det var for så vidt
ikke en verdslig, men en religiøs begrundelse. Den spillede ind hos embedsmændene, fordi ægteskabet og familien på dette tidspunkt blev be
tragtet som den grundsten, man kunne bygge et samfund på, både med
hensyn til reproduktion, næste generations opdragelse og generel ro, or
den og stabilitet.
Desuden mente Luxdorph, at ægteskab mellem for nært beslægtede vil
le gøre menneskene fremmede for hinanden, fordi det var menneskets na
tur enten at undertvinge fremmede eller selv at underkaste sig. Derfor vil
le man kun gifte sig inden for sin egen slægt, hvis dette var tilladt. Hvis
hver enkelt slægt levede afsondret fra de andre slægter, ville det resultere
i indbyrdes uenighed og ødelæggelse, hvorimod ægteskab med fremmede
ville gavne de venskabelige bånd i samfundet. Slægterne måtte ikke af
sondre sig, men skulle blandes, fordi det styrkede staten. Luxdorph har
tilsyneladende været inspireret af Hobbes og ideen om, at menneskene
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naturligt er fjendtligt indstillet over for hinanden, og at staten er nødven
dig for at undgå en naturtilstand af evig kamp.
Et højt befolkningstal var på dette tidspunkt væsentligt for staten. Der
for skulle forøgelse af befolkningstallet samt befolkningens sundhed sik
res. Ægteskab mellem forældre og børn var forbudt, fordi det var imod
naturens lov at gifte sig på tværs af generationsskel. Senere i perioden,
1797, ses direkte eksempler på, at ægteskab ikke blev bevilliget med hen
visning til ansøgernes store aldersforskel. Det formindskede også fertili
teten, når aldersforskellen i et ægteskab var for stor. Erfaringerne viste, at
det samme gjorde sig gældende ved ægteskab mellem for nært beslægte
de. Slægtens skavanker ville i disse tilfælde blive nedarvet, mens de blev
udtyndet ved ægteskab med fremmede. Luxdorph fremførte et eksempel
fra en erklæring fra amtmanden i Københavns Amt vedrørende en gruppe
hollændere på Amager, der havde været ved at uddø, fordi de kun ville
gifte sig indbyrdes.
Ligesom den teologiske diskussion påpegede, mente Luxdorph, at æg
teskab med beslægtede ville ødelægge den uskyldige og fortrolige om
gang i familien. Da børnene i tilfælde af deres forældres død skulle op
drages og forsørges af de nærmeste slægtninge, var det vigtigt, at dette
forhold ikke blev mistænkeliggjort af muligheden for ægteskab og seksu
el omgang. Det ville være til skade for børnenes opdragelse, som statens
velfærd hvilede på. Opdragelsen af den enkelte samfundsborger var vig
tig, man anså statens velfærd som afhængig af børnenes opdragelse i lige
så høj grad som folkemængdens størrelse. Desuden udfyldte pårørendes
forsørgerpligt en social rolle, som staten havde en vis interesse i at beva
re. Seksuel aktivitet mellem beslægtede ville være foragt for og krænkel
se af den offentlige moral.
Det var vigtigt, at befolkningen havde klare retningslinier for dispensa
tionspraksis, så de ikke søgte dispensation i de absolut forbudte tilfælde
og blev skuffede over Kongens manglende nåde. 1771-forordningen blev
- lidt overdrevet, hvis man ser på, hvor få supplikansøgninger der var i
perioden 1771-1775 - betragtet som den store syndebuk i dette spil, den
havde kun skabt forvirring og uenighed, hvorimod 1770-forordningen
gav de ønskede klare retningslinier. Samtidig gav den de dispensationer,
som der ikke var nogen hverken fornuftig eller guddommelig grund til at
forbyde. Man havde med dette syn på 1770-forordningen reelt accepteret
den moralske del af Struensees ægteskabsforordning og protesterede kun
mod 1771-forordningen på grund af uklarheden, dvs. risikoen for at be
folkningen troede det muligt af få dispensation i tilfælde, hvor det ikke
kunne lade sig gøre.
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Forordningen af 1775 endte reelt med, at man læste Moseloven efter
ordet, det vil sige den på dette tidspunkt mest radikale tolkning, selv om
der tilsyneladende også blandt kongens embedsmænd var uoverensstem
melser på dette punkt. Luxdorph ønskede en tilbagevenden til 1770-for
ordningen, mens bl.a. Stampe ønskede, at man skulle læse Moseloven ef
ter ordet.
I spørgsmålet om dispensationspraksis så teologerne og Kongens em
bedsmænd meget forskelligt på tingene. Teologerne anbefalede, at dis
pensationer blev brugt med varsomhed, således at loven ikke blev udhu
let. Administrationen accepterede fuldt ud, at bevillingsansøgningerne
måtte genindføres, hvis Kongens kasse manglede pengene. Dermed ac
cepterede de også denne metode til at lægge indirekte skat på befolknin
gen. Forskellen bundede øjensynligt i teologernes ideologiske tilgangs
vinkel kontra embedsmændenes mere realpolitiske.
I den verdslige del af diskussionen blev det slået fast, at motivationen
for 1775-forordningen var behovet og muligheden for at tjene penge. I
endnu højere grad end teologerne byggede Kongens embedsmænd deres
argumentation for, hvilke ægteskaber der burde forbydes, på et naturrets
ligt grundlag, som de mente at kunne udfinde ved fornuftens hjælp. De
lagde vægt på at fremme de faktorer, som ville give et velfungerende sam
fund, ud fra præmisser, der både lagde vægt på ægteskabet og familien
som grundlaget herfor og på individets rettigheder. Det var fra deres syns
vinkel vigtigt, at der blev givet klare retningslinier, fordi man ad denne
vej kunne bevare billedet af den nådige konge, men samtidig så de ikke
nogen begrundelse for, at staten skulle absolut forbyde mere end det
strengt nødvendige, det ville på dette tidspunkt sige de ægteskaber, der
stred direkte mod Bibelen. Dispensationspraksisen blev anset som en
praktisk og fuldt legal måde at få flere penge i Kongens kasse på.

Konklusion
I 1770’erne var der ingen tvivl om, at Kongen var forpligtet af Guds Lov,
men dette forhold havde ændret sig, da 1800-forordningen blev givet.
Kongens henvendelse til Det Teologiske Fakultet var, først i perioden, en
selvfølgelighed i spørgsmål, hvor den verdslige lovgivning bevægede sig
ind på et traditionelt gejstligt område. Kongen viste ikke speciel interesse
for teologernes rådgivning om generelle verdslige magtpolitiske forhold,
men deres afklaring af, hvad der var forbudt ifølge Guds Lov, ventede han
på.
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For Kongens embedsmænd spillede det religiøse aspekt af loven en rol
le, men helt afgørende var beskyttelsen af familien som institution. I en
tid, hvor opmærksomheden på individets personlige frihed var voksende,
har staten haft behov for at beskytte familien, og dermed ægteskabet, som
den instans, man kunne bygge samfundet på. Teologerne så også familien
som den vigtigste basis for staten; især hos den ældre generation var dette
syn en integreret del af tolkningen af Bibelen. Der blev i overvejelserne
om lovgivningens udformning taget vidtgående hensyn til ikke at tillade
ægteskaber, der kunne sætte familiær omgang i et suspekt lys og støde an
mod den almindeligt udbredte opfattelse af, hvad der var moralsk tillade
ligt og korrekt; man ønskede at lovgive således, at ingen vakte offentlig
foragt.
Begge Struensees reformer var vidtgående i forhold til samtiden. De
var i oplysningstidens ånd, men de stemte ikke overens med det danske
kongeriges religiøse grundlag. Hos teologerne ses en kraftig fordømmelse
af reformerne på grund af deres konkrete indhold. Dog var der uoverens
stemmelse mellem den gamle »skole« og den nyere tolkning, hvor sidst
nævnte var mere i takt med Struensees ideer. Blandt Kongens embeds
mænd var det især den uklarhed, Struensees anden forordning skabte, der
blev kritiseret. Det realpolitiske indhold af reformerne blev ikke ændret
med 1775-forordningerne, idet de ægteskaber, som her blev tilladt via
dispensation, hovedsageligt var dem, som Struensee tillod i 1770, ligesom
udgangspunktet i forarbejdet til 1775-forordningen var en afklaring af
1771-forordningen. Det er derfor svært at se 1775-forordningen som et
direkte oprør med Struensee-perioden. Den har muligvis været en del af
det administrative »oprydningsarbejde«, men den grundlæggende politik
blev ikke ændret. Alligevel var der en ideologisk gradsforskel mellem de
to perioder. Struensee ønskede at undgå dispensationspraksis og dermed
at lette befolkningen for den byrde dispensationerne indebar, dvs. han øn
skede en mindskelse af individets afhængighed af staten. Magthaverne i
1775 accepterede dispensationsgangen som en ekstra beskatningsmulig
hed og dermed også den ekstra jurisdiktion.
Det gennemgående argument hos Kongen og hans embedsmænd for at
genindføre dispensationspraksisen var den økonomiske gevinst. Det
stemmer forbløffende dårligt overens med virkeligheden, hvor langt de
fleste dispensationer blev givet gratis, også før 1770-forordningen. Det er
mest nærliggende at tilskrive denne uoverensstemmelse manglende over
blik over de faktiske forhold. Det økonomiske argument kunne naturlig
vis tænkes at dække over andre motiver, men taget i betragtning, at der er
tale om interne papirer i administrationen, som ikke på noget tidspunkt
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skulle ud til en bredere offentlighed, forekommer det usandsynligt, at
sådanne andre motiver ikke på noget tidspunkt blev nævnt. Der kan på
den anden side heller ikke være tvivl om, at 1775-forordningen ikke har
tjent sit formål, nemlig at skaffe flere penge i Kongens kasse. Udgifterne
til dispensationssagernes behandling i Kancelliet må, selv om det var ruti
nesager, have oversteget indtjeningen fra de relativt få dispensationer, der
blev betalt for. Selv om det økonomiske aspekt således har været det
umiddelbare argument, vil tidens ånd nok altid påvirke lovgivningsarbej
det, således at dette repræsenterer nogle tidstypiske tendenser, uden at ar
gumentationen bag lovgivningen bærer præg heraf.
De tre første forordninger respekterede Guds Lov som en indispensabel
størrelse, men 1800-forordningen var banebrydende på dette område, idet
den undlod at forbyde nogle af de ægteskaber, som var udtrykkeligt for
budt i Guds Lov og ikke henviste til den guddommelige lov som grundlag
for forbuddene. Mønstret i forordningerne viser en udvikling i den betyd
ning, som Bibelen havde for den verdslige lovgivning. Før 1770-forord
ningen forbød man alt, som var forbudt ved tolkning af Guds Lov. Med de
tre forordninger i 1770’erne gik man reelt over til kun at forbyde det, som
var direkte forbudt i Guds Lov, og i 1800 har man påbegyndt en proces,
der skal fjerne Guds Lov som et uoverskrideligt grundlag for verdslig lov
givning. Et begyndende oprør med den verdslige magts forpligtelse til at
sikre den guddommelige lovs overholdelse aftegner sig. Udviklingen på
ægteskabslovgivningens område skal ses som et eksempel på naturrettens
brud med et middelalderligt retshierarki, der satte Guds Lov øverst. Den
viser en udvikling, der bragte et skel mellem jura og teologi i retshandlin
gen.

Aktivister for ligbrænding
En studie i ligbrændingslovgivningens tilblivelse
Af Helle Blomquist
Adgang til ligbrænding blev åbnet med lov af 1. april 1892. En væsentlig pressions
gruppe bag lovens tilblivelse var Foreningen for Ligbrænding, der var blevet stiftet
i 1881. Forud for lovens tilblivelse var gået en omfattende og til tider meget bitter
debat. Kravet om mulighed for ligbrænding var et brud med den kulturelle og mo
ralske holdning, som den kristne kirke repræsenterede. Ligbrændingsforeningen ar
gumenterede overvejende hygiejnisk med sin tale om sygdomme, uhumskheder og
indeklemte byforhold, medens gejstligheden fremførte etiske argumenter om, at lig
brænding betød en forfladigelse af de menneskelige relationer, der i sidste instans
kunne føre til krav om udryddelse af syge, gamle og spæde børn. 1 denne artikel gi
ver cand.jur. et phil. Helle Blomquist en redegørelse for debatten omkring lovgiv
ningens tilblivelse.

Ligbrænding kan sætte sindene i bevægelse. Da bystyret i København i
1995 besluttede at opføre et nyt krematorium på Bispebjerg, blev der stor
opstandelse, da man opdagede, at det var tanken at udnytte »spildvar
men« fra krematoriet i byens varmeforsyning. Der blev fremmanet bille
der af, hvorledes de efterladte ville kunne sidde og lade sig lune ved var
men fra tante Olga. Det hjalp ikke, at den københavnske byplanborgme
ster helt korrekt fortalte, at det ikke var den brændværdi, der var i tante
Olga, som blev brugt i varmesystemet, men den overskudsvarme, der pro
duceres ved kremering, som skal foregå ved meget høje temperaturer. Det
etisk forkastelige ved at nyttiggøre den energi, der havde været i brug for
at omdanne det døde legeme til aske, og den forfladigelse, der kunne lig
ge heri, blev stående.
Episoden viser, at vores rationalistiske forestillinger ikke slår til i vores
forhold til døden. Det kan derfor ikke undre, at indførelsen af ligbrænding
her i landet for 100 år siden fik et konfliktfuldt forløb, præget af et opgør
mellem det traditionelle og det moderne.
Den første interesse for ligbrænding hang sammen med romantikkens
sværmeri for det eksotiske og interessen for antikken. I 1829 arrangerede
Byron og Trelawney i Toscana en bålfærd for digteren Shelley, hvor de ef
ter antikt mønster ofrede vin, røgelse, salt og urter. Større virkning for ud-
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bredelsen fik det dog, da ligbrænding blev et spørgsmål om hygiejne, der
førtes frem af fortalerne for den nye lægevidenskab. Den tyske patolog
Rudolf Virchow talte sent i 1800-tallet imod de traditionelle kirkegårde i
den tyske rigsdag, en engelsk læge rejste kritik af kirkegårdenes tilstand i
England i 1839, og tilsvarende røster lød i Italien og Frankrig. I 1849 holdt
Jacob Grimm et foredrag om ligbrænding i en tysk, naturvidenskabelig
forsamling. De første krematorier eller ovne, der kunne anvendes som
sådanne, blev bygget i Italien, Tyskland og England i 1870’erne.
I Danmark holdt lægen Emil Hornemann i 1875 et foredrag i Medi
cinsk Selskab, hvor han tilkendegav, at de hygiejniske hensyn talte for lig
brænding. Han mente dog, at det var urealistisk at forestille sig, at lig
brænding kunne blive så udbredt, at det ville få praktisk betydning for hy
giejnen. Derfor endte han med at foreslå andre foranstaltninger til sikring
af hygiejnen ved begravelser. Ligbrændingssagen fik imidlertid vind i sej
lene ved to debatter i Københavns Borgerrepræsentation i 1874 og 1879,
som var foranlediget af stadslægens indberetning om de dårligt anlagte
kirkegårde i byen. Også fra andre byer blev der meldt om problematiske
kirkegårdsforhold.1
I 1880’erne var der ikke megen interesse for sundhedspolitiske lovfor
slag i den danske rigsdag, men omkring 1890 skiftede billedet. Den sund
hedspolitiske interesse var stor i 1890’erne: Sundhedslovforslag udgjorde
over 10% af de fremsatte lovforslag i Rigsdagen. Der var således en øget
politisk interesse for sundhedsopgaver, om end det var sjældent med ved
tagelser på grund af modsætningen mellem Venstre og Højre. Hvad lig
brænding angår, begyndte den politiske diskussion i Rigsdagen i 1883, og
i 1892 kom den lov, der åbnede adgang til ligbrænding. Men debatten
fortsatte også sidenhen, dels i forbindelse med en lovændring i 1910, der
gav anledning til fjernelse af den sidste hindring for ligbrænding, dels
omkring en lempelse i 1923.
Et vigtigt spørgsmål er, om det var det offentlige selv, Rigsdagen eller
forvaltningen, der tog initiativet til ændringerne. Et andet er spørgsmålet,
om forandringskrav er blevet fremsat som et led i en gradvis udvikling,
eller om de er blevet opfattet som repræsenterende et brud med traditio
nen. I det følgende skal der argumenteres for, at indførelsen af adgang til
ligbrænding i Danmark er et eksempel på, at der sker et brud med en tra
ditionel praksis, initeret af en forening, der sammenkoblede rationalisti
ske forklaringer med følelsesmæssige forestillinger.

1. Knud Secher (red.): Ligbrændingens historie i Danmark, København 1931, s. 202-207.
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Foreningen for ligbrænding
Initiativtager til og en væsentlig pressionsgruppe bag loven af 1892 var
Foreningen for Ligbrænding, der blev stiftet den 24. marts 1881 med pro
fessor, dr.jur. C. Goos som formand og dr.med. Ferdinand Levison som
indbyder til det stiftende møde.2
Levison var specialist i intern medicin. Gennem den senere professor
C.J. Salomonsen blev han interesseret i den nye bakteriologiske viden
skab. Da spørgsmålet om forurening af grundvandet fra kirkegårde blev
drøftet i Københavns borgerrepræsentation i 1874 og 1879, gik han ind i
dette område. På et møde i Selskabet for Sundhedsplejen i 1881 holdt han
et foredrag om problemerne, og han undersøgte forholdene på de danske
kirkegårde, hvorefter han fremlagde resultaterne på den internationale
lægekongres i 1884.
Ligbrændingsforeningens hovedformål var af oplysende art. Det var at
udbrede kendskabet til de samfundsmæssigt skadelige virkninger af den
traditionelle begravelsesmetode og til ligbrændingens fortrin i hygiejnisk
henseende, at modarbejde trossamfundenes betænkeligheder ved lig
brænding og at tilvejebringe pålidelige oplysninger om omkostningerne
ved ligbrænding. Først dernæst kom andre formål, såsom at påvirke auto
riteterne til at tillade ligbrænding, tilvejebringe økonomisk grundlag for
en ligbrændingsanstalt og oprette en ligbrændingskasse for medlemmer
ne. Gruppen af initiativtagere bærer præg af at tilhøre det bedre og danne
de borgerskab i København, og foreningen betragtede da også sig selv
som en forening, stiftet og præget af »fremragende mænd«.3 Som organi
sationsform kan Ligbrændingsforeningen ses som liggende i forlængelse
af de liberalistiske dannelsesforeninger med selvhjælpsmoment, der var
så karakteristiske for 1840’erne.4 Dannelses- og oplysningsmomentet var
i front, men med klart sigte på at få indført ændringer i lovgivningen eller
i hvert fald i den administrative praksis.
Med opførelse og drift af et krematorium som et af sine vigtigste mål
placerede foreningen sig på den handlekraftige front, der skulle blive ka
rakteristisk allerede fra det første offentlige møde, der blev holdt den 31.
marts 1881. For at vise, hvorledes resterne af et legeme så ud efter lig-

2. Secher, s. 207.
3. Secher, s. 208f; Levison i Ugeskrift for La’ger, 1894, s. 3571T.
4. Niels Clemmensen: Associationer og foreningsdannelser i Danmark 1780-1880, Øvre Ervik 1987. s.39ff.
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Professor, dr.jur. C. Goos. Ligesom Levison var Goos med i kredsen omkring det moderne gen
nembrud. 11870’erne skrev han i brødrene Brandes’ tidsskrift Det nittende Aarhundrede, men
gik senere ind i politik for partiet Højre. Hans samfunds- og retssyn var præget af det, som han
kaldte »den sædelige idé«, altså det moralsk bærende. Han betonede samfundets interesser
over for den enkelte. Hans syn på ligbrænding var præget af denne grundholdning. (Foto: Det
kgl. Bibliotek).

Aktivister for ligbrænding

71

brænding, blev fremvist asken efter to brændinger af en hund og en kat,
foretaget på Østre Gasværk.
I forhold til andre sundhedsforeninger indtog Ligbrændingsforeningen
en særstilling. Den benyttede sig i sin argumentation af de samme sund
hedsfaglige rationaler som tidens andre sundhedsforeninger af ideel art:
Selskabet for Sundhedsplejen og Medicinsk Selskab. Men i modsætning
til disse var den, på samme måde som sparekassebevægelsen eller syge
kassebevægelsen, koncentreret om en enkeltsag. Og i modsætning til de
almindelige lægeforeninger var den tværfaglig, ja, intentionen var netop,
at foreningen skulle opnå særlig styrke ved at inddrage forskellige former
for faglighed.5

Høringen af gejstligheden 1881
Selv om påvirkning af det politiske system ikke var nævnt som det første
af foreningens formål, blev en henvendelse til Justitsministeriet om lig
brændingssagen ikke desto mindre vedtaget allerede på foreningens første
møde.6 En henvendelse fra foreningen af 1. juni 1881 foranledigede den
senere debat, og det blev grundlag for foreningens kampagne over for re
gering og Rigsdag.7 I en henvendelse til Folketinget af 22. november
1882 var det oprindelige brev en del af det dokumentationsmateriale, som
foreningen selv medsendte.8
Der er ikke noget, der tyder på, at regeringen eller administrationen
selv havde taget initiativer til at gøre ligbrænding mulig, således at Lig
brændingforeningens henvendelse blot var et enkelt led i en samlet proces
startet andetsteds.9 Henvendelsen havde da også givet anledning til en del
interne besværligheder i foreningen. Det var nemlig et centralt punkt for
foreningen ikke alene at sikre, at ligbrænding blev gjort mulig, men også
at gejstligheden kunne medvirke.
Justitsministeriet hørte Kultusministeriet, som udtalte, at man ikke
mente, at der burde gives mulighed for ligbrænding, før en almindelig
stemning i tiden måtte have medført ligbrændings indførelse i de større
5. Levison i Ugeskrift for Læger, 1894, s. 357ff.
6. Ligbrændingsforeningens brev af 1. juni 1881 er optrykt i Secher, s. 209ff.
7. Secher, s. 212: »Foreningens skrivelse ... havde ... begyndt sin vandring mellem de for
skellige kontorer på erklæringernes lange vej.«
8. Rigsarkivet, Justitsministeriet, 1. eks. kontor, journalsag nr. K.455 (i 1883).
9. Justitsministeriets journaler for 1885-1892 er gennemgået for sager, der vedrører lig
brænding, lovforslag og Ligbrændingsforeningen.
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europæiske folkeslag, og før de hygiejniske grunde til at forlade den nu
værende begravelsesmåde havde gjort sig gældende med en ganske an
den, overbevisende magt. Baggrunden var, at Kultusministeriet havde
hørt bisperne om sagen, og at der blandt dem var en markant, om end ikke
enig modstand mod ligbrænding. Interessant er det, at argumentationen
bevæger sig langt ud over kirkens lære og dybt ind i forestillinger om
menneske og samfund.
Biskop B.J. Fog i Århus udtalte, at ligbrænding kun var en bestræbelse
for på den hurtigste måde at skaffe ligene ud af syne og dermed ud af tan
ke. Endvidere mente han, at efter dem, der nu fordrede, at de afdøde sna
rest muligt skulle skaffes til side, ville der komme andre, der ville fordre,
at de endnu levende, der på grund af alderdom, sygdom eller andre om
stændigheder forulempede, ligeledes under de mindst mulige ophævelser
skulle skaffes af vejen. Forslaget var allerede gjort med hensyn til spæde
børn.
Biskop C.F. Balslev i Ribe kunne ikke værge sig for den tanke, at grun
den til ligbrænding for en stor del var at søge i den fritænkerske og he
denske strømning, som gik gennem landene. Han mente derfor, at angre
bene på de gamle kristelige kirkeskikke sigtede på kristendommen selv.
Biskop Jørgen Swane i Viborg så i den frivillige anvendelse af ligbræn
ding et afgørende skridt henimod afskaffelse af statens kristelige karakter.
De fleste beklagede, at man ville bort fra de gamle skikke. Men der var
også nogle, der ikke mente, at der var afgørende kristelige indvendinger
mod ligbrænding. Således mente biskop Lind, at der ikke i den kristelige
dogmatik kunne hentes nogen indvending mod ligbrænding.
Biskop D.G. Monrad i Lolland-Falsters stift udtalte, at han ikke kunne
se, at der var noget at indvende mod ligbrænding. Men han frarådede alli
gevel, at den blev indført. Dels ville man såre mange kristnes følelser,
dels ville man så spild i fædrelandet. Desuden ville der være risiko for, at
Danmark ville tabe i agtelse i udlandet, og for at man forøgede kløften
mellem katolicismen og protestantismen. Endelig mente han, at man måt
te sikre, at Danmark i dette spørgsmål ikke isolerede sig fra de øvrige
skandinaviske lande. Han mente dog godt, at der kunne indføres en be
myndigelse til, at regeringen tillod en kommune at indføre ligbrænding af
hygiejniske årsager, hvis den ansøgte derom, ligesom han ikke kunne se,
at præsten kunne have noget at indvende mod at medvirke ved en lig
brænding.10

10. Secher, s. 216f.
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Selv om Justitsministeriet tillige inddrog Sundhedskollegiet, der anbe
falede Ligbrændingsforeningens anmodning, henholdt Justitsministeriet
sig til Kultusministeriets mening og henlagde sagen."

Debatten i Folketinget 1883
Derefter gik Ligbrændingsforeningen til Folketinget den 22. november
1882 og fik den 31. januar 1883 fremkaldt en debat i dette ting om sa
gen.12 Under denne erklærede justitsminister J. Nellemann sig af hygiejni
ske grunde som tilhænger af forslaget, mens kultusministeren, J. Scavenius, var modstander af ligbrænding.
Nellemann var oprindeligt professor i retshistorie og proces. Hans væ
sentligste indsats var som talsmand for en samlet procesreform, hvori ci
vilprocessen indgik, og som medlem af Proceskommissionen af 1868, der
skulle komme med forslag til opfyldelse af grundlovens løfteparagraffer
om retsvæsenet. Her samarbejdede han blandt andre med Goos. Nelle
mann blev justitsminister i Estrups regering, hvor han sad i 21 år, frem til
1896. Han kom dermed til at stå som juridisk garant for provisoriernes le
galitet, der byggede på en tredje juridisk professor og højrepolitiker, Hen
ning Matzens teorier.13
Trekløveret Goos, Nellemann og Matzen har været fremhævet som et
fremtrædende eksempel på juristernes tilknytning til Højre. Nellemann og
Matzen var mest fremtrædende som politikere, men netop i sagen om lig
brænding ser vi, hvordan navnlig Goos markerede sig som fortaler for lig
brændingen med argumenter, der afspejlede et sammenfattende sam
fundssyn, så karakteristisk for hans retslære. Vi ser også, hvordan de tre
jurister på trods af et noget forskelligt standpunkt samarbejdede med hin
anden i den politiske debat i det omfang, det kunne lade sig gøre, og navn
lig hvordan Goos har fået opbakning til sine tanker.
Ordføreren i Folketinget, venstremanden N.J. Larsen, forsøgte at tage
brodden af Ligbrændingsforeningens forslag ved at fremhæve frivillighe
den, det forhold, at man ikke burde nægte den enkelte selv at vælge.14

11. Rigsarkivet, Justitsministeriet, 1. eks. kontor, journalsag nr. K.455 (i 1881). Desuden Se
cher, s. 2121'.
12. Rigsdagstidende, 1882-83, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1905-1935.
13. Ditlev Tamm i Dansk biografisk leksikon, 3. udg., red. Svend Cedergreen Bech, Køben
havn 1979-84.
14. Rigsdagstidende, 1882-83, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1905Í.
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Andre ville derimod netop begrunde tilladelse til ligbrænding med
sundhedsmæssige hensyn med rationelle naturvidenskabelige sammen
hænge og den sygdomsfrygt, der var knyttet til det døde legeme. Det gæl
der således Theodor Leth: »[Det] synes ikke så lidt at tyde på ... at be
gravelsespladser ... i og for sig kunne medføre betydelig fare, dels derved,
at de ligefrem inficerer vandet, som ... udnyttes og må hentes fra brønde,
dels derved, at de inficerer grundvandet, således at disse små bakterier,
basiller og hvad disse andre småvæsener hedder, som tjener til ligenes op
løsning, føres vidt omkring, trækker op til overfladen og derved kunne
forplante smitsomme sygdommme, særligt tyføse... Ved brændingen brin
ges de stoffer, hvoraf det menneskelige legeme er bygget, tilbage til deres
allermest oprindelige forbindelser, der er skikkede til at gå ind som et led
i livets store økonomi, uden at det sker på en sådan måde, at det frembrin
ger sygdomme.«15
Men heller ikke Leth tog den fulde konsekvens af miljø- og sundheds
synspunktet, der ville være at påbyde ligbrænding, i det mindste ved jord
fæstelse på kirkegårde nær vandindvindinger eller i områder med grund
vandsinteresser. Han landede trods alt på at tilslutte sig en frivillig
løsning.
Monrad satte fingeren på hygiejnikernes svage punkt ved at vise, at den
hygiejniske virkning af at tillade frivillig ligbrænding i praksis ville være
minimal. Han så derfor denne begrundelse som tegn på, at Ligbrændings
foreningen forsøgte at bringe spørgsmålet ind på en glidebane, der ville
ende med et påbud om ligbrænding: »... det er det første led af en kæde af
foranstaltninger, som ender med et almindeligt påbud om indførelse af
ligbrænding.«16
Efter Leth lod Goos sig høre i debatten. Han understregede sin særli
ge interesse i sagen ved at orientere om sit medlemskab af bestyrelsen i
Ligbrændingsforeningen. Goos fremhævede foreningens hygiejniske
sigte. Her var han på linie med Leth i sit ønske at finde en faglig, ratio
nel begrundelse for ligbrændingen og dermed bringe den ud af den fø
lelsesmæssige og religiøse sfære. Men mens Leth nøjedes med luftige
hentydninger til bakterier, grundvand og det økologiske kredsløb, gik
Goos konkret ind på Sundhedskollegiets udtalelse i sagen. Han erkend
te, at Sundhedskollegiet havde udtalt, at der ikke var overhængende fare

15. Rigsdagstidende, 1882-83, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1906f.
16. Rigsdagstidende, 1882-83, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1922.

Aktivister for ligbrænding

75

ved begravelser. Det vil sige, at faren ikke var så nærværende, at de
stærkeste midler burde anvendes. Men det var blevet sværere at få kir
kegårdene anlagt, så de ikke gav anledning til forurening. Og den be
tænkelighed, som man kunne have over for ligbrænding - at man øde
lagde sporene efter forbrydelser -, var ikke reel efter Sundhedkollegiets
opfattelse.
Goos’ indlæg er særligt interessant, fordi han formulerede en etisk
holdning, der kunne stå som parallel eller konkurrent til kirkens etiske
holdning, nemlig en samfundsetisk position: »Dannelsen af denne fore
ning må ses som et led i den række bestræbelser, som på mange områder
for tiden gør sig gældende med hensyn til fremskaffelsen af gunstige
sundhedbetingelser som en ting, der er af vigtighed for samfundet i det
hele og for efterslægten.«17
I modsætning til Larsen, der valgte at lade, som om man helt kunne se
bort fra modstand, var Goos godt klar over, at ligbrænding var et kontro
versielt emne: »... Optagelse af forsøg på at finde en anden begravelses
måde ... vil støde på den naturlige modstand, som en udbredt nedarvet
stærk følelse altid må udøve ... Denne følelse ... [er] i sig selv en følelse,
som man fuldstændigt må respektere, og som står i forbindelse med noget
af det skønneste i menneskelivet, nemlig pietet og ærbødighed for mindet
om de afdøde.«18
På grund af sin indføling i, hvad der var på spil i sagen, var Goos altså
helt forberedt på en kraftig modstand og ikke bange for at indrømme det.
Han forudså, at ligbrænding ville blive opfattet som en forfladigelse, en
samfundets demoralisation over for de dødes minde. Præcis af denne
grund pegede han på frivillighed i sagen. Ikke fordi det var hygiejnetek
nisk rigtigt eller forsvarligt, men fordi respekten for samfundets etik lå
ham på sinde.
Også den religiøse side var Goos opmærksom på, og han under
stregede, at når kultusministeren også var adressat for henvendel
sen, skyldtes det, at det var afgørende for Ligbrændingsforeningens
medlemmer at få gejstlighedens medvirken til bisættelserne - et klart
udtryk for, at foreningens medlemmer tog afstand fra en ateistisk ind
stilling.
På grund af Goos’ opmærksomhed omkring den følelsesmæssige inve
stering i spørgsmålet var han heller ikke stemt for, at man skulle finde en

17. Rigsdagstidende, 1882-83, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1907.
18. Rigsdagstidende, 1882-83, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1908.

76

Helle Blomquist

administrativ løsning på problemet - altså antage, at tilladelse til lig
brænding ikke krævede lovhjemmel. Larsen berørte indirekte dette som
en mulighed i sit indledende indlæg. Men Goos kunne ikke gå ind for
denne strategi. Han vidste godt, at modstanden var betydelig, og at der
derfor måtte en offentlig debat til - uanset om man juridisk ville kunne ar
gumentere sig frem til en løsning uden om Rigsdagen. Med hensyn til den
juridiske vurdering holdt Goos således situationen lidt flydende. I mod
sætning hertil stod Nellemann, som ikke var i tvivl om, at ligbrænding
krævede tilladelse, og at tilladelse ikke kunne gives med det daværende
lovgrundlag.
Goos ville endda se ligbrændingsspørgsmålet som et led i en større,
international sammenhæng. Her var han tilsyneladende enig med Kul
tusministeriet, der som betingelse for sin positive holdning krævede, at
den almindelige strømning i tiden måtte have medført ligbrændings ind
førelse i de større europæiske lande. Men i modsætning til Kultusmini
steriet vurderede Goos, at bevægelsen nu var så vidt fremskreden, at det
måtte siges, at det ikke hørte til sjældenhederne, at ligbrænding var til
ladt.
Hvor han imidlertid ikke var enig med Kultusministeriet, var i vurde
ringen af den hygiejniske side. Her havde Kultusministeriet ytret, at de
hygiejniske hensyn skulle veje med meget større vægt for at kunne give
baggrund for ligbrænding. Det imødegik Goos. Dels mente han, at der
ikke kunne peges på en hygiejnisk autoritet, der ikke gik ind for lig
brænding, dels henviste han til den internationale kongres i Genéve to år
tidligere, der havde anbefalet regeringerne at give tilladelse til frivillig
ligbrænding netop med henvisning til risiko for epidemier. Dog gik han
her uden om det prekære problem, om der nu også var overhængende fare
ved at fortsætte med begravelser - for det havde han jo allerede indrøm
met, at der ikke var. Men han postulerede, at hygiejniske spørgsmål var
noget, som man ikke kunne engagere den almindelige befolkning i.19 Her*
var han i modsætning til de gamle nationalliberale som Hornemann, der i
deres sundhedsprogram netop havde vækkelse aflægmanden på program
met. Forskellen mellem den nationalliberale Hornemann, der livet igen
nem hævdede nødvendigheden af vækkelse af lægmanden og etablering
af frivillige sygekasser med brugerfinansiering, på den ene side og på den
anden side højremanden Goos, der satsede på en højere grad af statsmagt,
stod her klar.

19. Rigsdagstidende, 1882-83, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 19101'.
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Goos sluttede sit indlæg med at anbefale, at tinget tillod fremme af lig
brænding - og således at man ikke blot henskød sagen til en uvis fremtid
til overvejelser mellem de to implicerede ministre.20
Efter Nellemanns opfattelse hørte spørgsmålet klart under Justitsmini
steriets kompetence med de sundhedsmæssige og politimæssige (or
densmæssige) hensyn som de afgørende. Og de talte til fordel for lig
brænding. Privat »liebhaveri« havde han ikke noget til overs for. I en sam
let bedømmelse var der ikke noget i vejen for at give konkrete tilladelser
til ligbrænding. Da sagen jo imidlertid kun havde interesse for Ligbræn
dingsforeningens medlemmer, hvis folkekirkens præster kunne medvirke,
havde han inddraget Kirke- og Undervisningsministeriet, som havde sagt
fra.21
Herved kom han i virkeligheden til at lade den praktiske side gå over til
kultusminister Scavenius, noget som Edvard Brandes ikke var sen til at
drille med. Hvorfor henholdt justitsministeren sig ikke blot til sit sagkyn
dige kollegium, Sundhedskollegiet, og sluttede op om det ønskelige i at
tillade ligbrænding i stedet for at lade det gå til bunds i drøftelser med
Kirke- og Undervisningsministeriet, som man vidste var imod? Hvad var
baggrunden for, at justitsministeren sad sine sagkyndige overhørig? Og
hvad var der vel i vejen for, at justitsministeren tillod ligbrænding for
dem, der stod uden for folkekirken, således som et andet folketingsmed
lem havde forespurgt? I så fald ville man jo kunne starte med at bygge en
ovn og komme igang.22
Med sit handlekraftige synspunkt kom Brandes til at tegne sig for en
holdning, der var den mest radikale, i dettes oprindelige betydning af or
det. Og som man kan se af Goos’ standpunkt lå det langt fra det syns
punkt, som Ligbrændingsforeningens styrende organer med Goos som ta
lerør havde givet udtryk for.23
Resultatet af debatten blev, at sagen gik til Justitsministeriet til videre
overvejelse. Justitsministeriet hørte igen Kirke- og Undervisningsmini
steriet, men uden at der kom noget ud af det. Splittelsen mellem de to mi
nisterier gjorde sig gældende i det videre forløb. Embedsmændene i Ju
stitsministeriet udarbejdede efter debatten et udkast til en lov om lig
brænding og henstillede, formentlig omkring maj 1883, til overvejelse,
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om man efter høring af Kultusministeriet skulle fremme det til Rigsdagen.
Forelæggelsen var påført bemærkninger om ligbrændingsforholdene i an
dre europæiske lande, oplysninger, der muligvis var stillet til rådighed af
Ligbrændingsforeningen. 24

Ligbrændingsforeningens aktioner
Lovforslaget blev ikke fremsat, men Ligbrændingsforeningen fortsatte
sin kampagne i offentligheden med opfordringer til at give bidrag til op
førelse af et krematorium og fremskaffelse af et lig, der som det første
kunne afbrændes under hygiejniske former. Krematoriet blev opført på
Nyelandsvej på Frederiksberg i 1884. Men samtidig og kort forinden var
der adskillige af de mere fremtrædende medlemmer, der tog afstand fra
dette og meldte sig ud af foreningen. Det gælder eksempelvis Goos, som
dermed ikke var blandt dem, der anbefalede opførelsen af krematoriet.25
Liget til foreningens første kremering blev fremskaffet gennem en kon
takt til universitetet i Lund og kremeret ulovligt den 13. september 1886.
Ligbrændingsforeningen havde fået meddelelse om, at politiet agtede at
forhindre benyttelsen af krematoriet. Denne meddelelse var formentlig
kommet fra politiet selv. I hvert fald havde foreningen henvendt sig til po
litimesteren og oplyst ham om, hvad man agtede at foretage sig. Politime
steren havde derefter spurgt Justitsministeriet, om han skulle forsøge at
forhindre det. Det mente Justitsministeriet, at han skulle. Men man formu
lerede sig beroligende: Justitsministeriet havde grund til at antage, at det
nævnte lig ikke ville blive modtaget af foreningen.26 Om dette kan have
været et signal til politimesteren om ikke at være alt for ivrig, er uvist.
Sagen gav anledning til et retsligt efterspil. Justitsministeriet rejste ikke

24. Rigsarkivet, Justitsministeriet, 1. eks. kontor, journalsag nr. K.455 har to udaterede kon
cepter, hvor del ene dog synes at være en viderebearbejdning af det andel, der er forsynet
med marginrellelser. Del koncept, der synes al være del endelige, har navnlig mere præci
se tilsynsbestemmelser, idet der er udarbejdet et omfattende system af formelle betingel
ser, som det var op til politimesteren at påse og udstede attest på. Sagen var vedlagt Pro
sper de Pietra Santa og Max de Nansouty: La Cremation, Paris 1881, der redegjorde for
ligbrændingsordninger i store dele af Europa. Dette hæfte er påført påskriften »Foreningen
for Ligbrænding«.
25. Secher, s. 226.
26. Rigsarkivet, Justitsministeriet, 1. eks. kontor, journalsag nr. N.4413 (i 1886). Brevet til
Ligbrændingsforeningen er en afskrift afen blyanlsskrevel notits på politimesterens brev.
Notitsen starter med: »Sv(ar) direkte, al der er grund til at antage, at det nævnte lig ikke vil
blive modtaget af foreningen...«.

Aktivister for ligbrænding

79

straffesag mod foreningen, men fornyede sit forbud mod ligbrænding,
hvilket fik foreningen til at anlægge en retssag, hvor de påstod forbudet
ulovligt.27
Der forelå for Højesteret en teologisk erklæring, indhentet på foranled
ning af Ligbrændingsforeningens advokat. Erklæringen var i overens
stemmelse med Kultusministeriets opfattelse. Tilllige forelå en erklæring
fra senere biskop Th. Skat Rørdam, der udtalte, at han ingen betænkelig
heder havde ved at tillade ligbrænding for dem, der havde ønsket det, selv
om han anså ligbrænding for uforenelig med den kristelige tradition og
konsekvensen af den kristelige lære. Når han derfor mente, at man burde
tillade ligbrænding i de tilfælde, hvor den enkelte havde ønsket det, var
det dels af hensyn til hygiejnen, dels af hensyn til den enkeltes æstetiske
ønske og den afsky, han kunne føle ved at blive nedsænket i jorden. En
delig havde Højesteret den erklæring fra bisperne, som Kultusministeriet
havde indhentet i forbindelse med Ligbrændingsforeningens første hen
vendelse i sagen. Også naturvidenskabelige erklæringer forelå, der fast
slog, at slutprodukterne efter en begravelse og en ligbrænding var identi
ske.28
Højesteret stadfæstede den københavnske Landsover- samt Hof- og
Stadsretsdom med et enkelt, logisk argument: Kirkeritualets kapitel IX
gav ikke adgang til ligbrænding. Fra denne regel kunne ikke afviges væ
sentligt uden særlig hjemmel. Ligbrænding var en sådan væsentlig afvi
gelse, altså kunne ligbrænding ikke foretages, da særlig hjemmel ikke
forelå. Udtrykket væsentlig er i sig selv et vagt og elastisk begreb, der net
op lægger op til at inddrage vurderinger fra den del af samfundslivet, som
spørgsmålet vedrører.29 Højesteret kom altså alligevel indirekte til at for
holde sig til den følelsesladede debat, idet det ikke blev draget i tvivl, at
spørgsmålet om ligbrænding eller ej var væsentligt.
Dommene i Landsover- samt Hof- og Stadsretten og Højesteret gav na
turligt nok anledning til lammelse i Ligbrændingsforeningen. Foreningen
havde økonomiske vanskeligheder og var slået tilbage på alle fronter,
økonomisk, politisk og retligt.30 Men den fortsatte med praktiske manife
stationer af ligbrændingsritualer, når der bød sig lejlighed i forbindelse
med medlemmers død, og med dygtig anvendelse heraf i forbindelse med

27. Dom ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten faldt den 9. januar 1888 og ved Højesteret
den 16. januar 1891.
28. Secher, s. 230f.
29. Ugeskrift for Retsvæsen, 1891, s. 376.
30. Secher, s. 229f.
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argumentationen i retten, hvor det var muligt. I 1888 var der hygiejnisk
møde i København, og her fik Ligbrændingsforeningen tilladelse til at de
monstrere en ligbrænding for mødets deltagere.31

Debatten i Folketinget 1892
I 1891 rettede Ligbrændingsforeningen på ny henvendelse til Justitsmini
steriet.32 En høring af Kultusministeriet gav stadig ikke anledning til, at
Justitsministeriet fremsatte lovforslag. Det skete først med fremsættelse
af et privat lovforslag i 1892. Det var netop N.J. Larsen, som også havde
virket positivt i debatten i 1883, der var initiativtager til fremsættelse af
det forlag til lov om ligbrænding, der skulle blive vedtaget i 1892.33 Lar
sen indbragte forslaget efter aftale med forskellige rigsdagsmænd og i
forståelse med Justitsministeriet.34
Hans politiske begrundelse var den omstændighed, at Højesteret netop
havde statueret, at ligbrænding var forbudt. Det kan imidlertid blot have
været den direkte anledning. Allerede i 1882 så vi jo, at Nellemann havde
været helt klar med hensyn til spørgsmålet om lovgivning. Det var således
ikke juraen, der var årsag til interessen, men snarere et politisk ønske om
at iværksætte den ændring, der var blevet afvist af kirkens folk ti år tidli
gere.
Larsens begrundelse for at fremsætte forslaget var ikke, at han var til
hænger af ligbrænding. Det var han på ingen måde, anførte han. Men han
fremstod med sine udtalelser som en moderne og demokratisk mand, der
ikke mente, at man skulle hindre voksne mennesker - mænd som kvinder
over 18 år - i at få den form for afslutning på livet, som de ønskede. At
ligge under for et forbud, der daterede sig fra Christian den 5.s tid var ham
inderligt imod. Og da nu Goos i mellemtiden var blevet kultusminister,
var sagen måske mere fremkommelig. I det hele taget mærker man i Lar
sens forelæggelsestale tilstedeværelse af erindring om debatten ti år tidli
gere.
Larsen konstruerede ydermere sit forslag således, at præsternes med
virken ikke blev nævnt i loven. Det spørgsmål blev henvist til regulering

31. Secher, s. 230.
32. Rigsarkivet, Justitsministeriet, l.eks. kontor, journalsag nr. S.5041 (i 1891).
33. Rigsdagstidende, 1891-92, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1817-1820, 1840-1851,
3755-3760 (tilslutning til forslaget med redaktionelle ¿vndringer).
34. Secher, s. 232.
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ad administrativ vej, idet Larsen dog pointerede, at man vel ikke kunne
forestille sig, at folkekirken ville lægge hindringer i vejen for udførelsen
af en af Rigsdagen vedtagen lov.
Nellemann kunne som justitsminister tilslutte sig forslaget, der inde
holdt bemyndigelse for ministeren til at regulere administrativt med hygi
ejniske forskrifter. Hans væsentligste betænkeligheder gik på hensynet til
at sikre, at forbrydelsers spor ikke skulle blive udslettet ved ligbrænding.
Man mærker her indflydelse fra Sundhedskollegiets retsmedicinske sag
kundskab.
For Goos stillede sagen sig noget mere kompliceret. Om hans personli
ge holdning til ligbrænding siger hans tale i Folketinget intet. Han notere
de sig, at lovforslaget i den form, det forelå, ikke ville give anledning til
problemer i forhold til kirken. Det regulerede jo netop kun de rent tekni
ske spørgsmål, ikke gejstlighedens medvirken, som havde været så af
gørende for ham selv ti år tidligere.
Det skinnede da også igennem i hans synspunkt, at han mente, at det af
gørende for, om forslaget kunne få succes, var, om folkekirkens præster
kunne medvirke eller ej. Og det var efter Goos’ opfattelse ikke op til ham
selv eller Rigsdagen at tage stilling til det. Kirkens kompetente organer
var blevet spurgt i forbindelse med debatten i 1883 og under retssagen i
1886. Men ikke siden. Goos ville derfor påny indhente erklæringer fra de
gejstlige myndigheder om deres stilling til sagen.
Goos’ standpunkt blev senere bedømt af Ligbrændingsforeningen som
endnu en modarbejdelse af foreningen, ja han blev ligefrem omtalt som
en fanatisk modstander af foreningen.35
Det er næppe helt korrekt. Som den politiske og forvaltningsmæssige
chef for folkekirken var han forpligtet til at respektere den ordning, der
var truffet for dens forhold. Han kunne ikke tillade sig at se bort fra kir
kens kompetente myndigheder, hvor det netop drejede sig om fortolk
ning af et trosspørgsmål. Goos’ holdning faldt i det hele meget godt i
tråd med hans hovedsynspunkter fra debatten i Folketinget 1883, og den
var også overensstemmende med hovedtanken i hans retslære og retspolitiske virke om at skabe den retlige ordning, der ville være konsekven
sen af det etiske princip, som han formulerede i 1883. Man kan sige, at
Goos stod i modsætning til de personer i Ligbrændingsforeningen, der
ville følge en mere direkte aktivistisk strategi med en konfliktsøgende li-

35. Secher, s. 234. Se desuden Christian Larsen: »Københavns første ligbrænding«, Siden
Saxo 1996, s. 31-36, specielt s. 34.
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nie. Men Goos fik ret. Først da kirken accepterede ligbrænding, var må
let nået.
For Larsen var der ikke acceptabelt, at kirken kom til at spille en af
gørende rolle, og han mente da også, at det ville være til skade for kirken
at modsætte sig de moderne krav ved at stille sig bag forældede stand
punkter.
Dette synspunkt blev støttet af V. Pingel, der gav det noget mere ideo
logisk vingefang, idet han udnævnte forslaget til at være »i overensstem
melse med menneskerettighederne ... Det ville være kedeligt og uhel
digt ... om der skulle lægges hindringer for, at noget så simpelt, klart og
naturligt som dette, og som er gennemført i forskellige civiliserede stater
ikke også skulle blive os til del ... Hvis der her viser sig ... en lyst til at
lægge hindringer i vejen ... vil der falde en skygge over kirken, og de folk,
der taler om, at obskurantismens ånd råder i vor gejstlighed, i vor kirke folk, som ikke har min sympati ... skønt jeg på mange steder ser den
hæslige obskurantisme stikke hovedet frem - ville få vind i sejlene.«36

Debatten i Landstinget 1892
Ved fremsættelse af lovforslag om tilladelse til ligbrænding i marts 1892 i
Landstinget var det også interessen for kirkens forhold, der dominerede.37
Den frisindede provst J.J. Bjerre fremhævede de hygiejniske forholds
mere tilbagetrædende rolle. Hvor man i 1883 troede, at begravelse ville
blive et hygiejnisk problem, kendte man i 1890’erne kun 2-3 tilfælde af
forurening af drikkevandet i forbindelse med kirkegårde. Om det er rig
tigt, fremgår ikke umiddelbart, men det blev ikke bestridt i Landstinget.
Samtidig havde Ligbrændingsforeningen ikke så meget vind i sejlene som
i 1883. Efter Bjerres opfattelse nærmede det sig privat liebhaveri. Men
ikke desto mindre ville han anbefale det, fordi disse borgere »i frihedens
navn har krav på, at man tager alt muligt hensyn til deres ønsker og for
håbninger.«38
Interessant er det, at Bjerre talte for en sekularisering, idet han frem
hævede, at selv om ligbrænding stred mod den jødiske og kristne opfat
telse, så kunne det ikke begrunde et forbud. Jøder og kristne havde ikke

36. Rigsdagstidende, 1891-92, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1848.
37. Rigsdagstidende, 1891-92, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 1493-1544.
38. Rigsdagstidende, 1891-92, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 1494-1500.
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krav på, at staten blev indrettet efter deres ønske. Omvendt mente han hel
ler ikke, at ligbrænderne havde krav på, at kirken indrettede sig på deres
ønsker. Og det var væsentligt for ham, at lovgivningsmagten ikke blande
de sig i kirkens forhold. Med en henvisning til grundlovens løfteparagraf
om, at folkekirkens forfatning skulle ordnes ved lov, mindede han om, at
dette jo ikke var sket, men at karakteren af den politiske repræsentation
måtte betyde, at politikerne holdt sig meget forsigtige med hensyn til ind
greb over for kirken, selv om de formelt havde kompetencen, idet de til
forskel fra den enevældige konge ikke havde direkte trosinteresser.
Derfor måtte man også respektere kirkens stillingtagen til gejstlighe
dens medvirken ved ligbrænding og den grundlæggende konflikt, der var
mellem tilhængerne af ligbrænding og kirken: For det første var lig
brænding en anti-kristelig foranstaltning, introduceret i moderne tid i Eu
ropa ved den franske revolutions opgør med den katolske kirke. For det
andet var ligbrænding i indholdet en afgørende anstødssten for den krist
ne læres ord om, at afjord er du kommet og til jord skal du blive. Den for
vandlingsproces skulle ske, ikke ad kunstig vej ved ligbrænding, men
som et led i en naturlig udvikling.
Nellemann var mere forbeholden ved denne debat end i 1883. Han
mente nu ikke, at der var sanitære grunde til at foretage ligbrænding. Men
han mente, at indrømmelse af tilladelse til ligbrænding lå inden for de na
turlige grænser for individets frihed. Derfor så han ingen grund til at mod
sætte sig det, hvor offentligretlige hensyn ikke talte derimod (som de
f.eks. gjorde ved mistanke om forbrydelse). Det var et argument i samme
retning, at ligbrænding ikke var forbudt i England, Sverige, Frankrig og
Tyskland samt Italien.39
Matzen var mere kritisk i sit indlæg. Emnet satte følelserne i bevægel
se. Man måtte værne om pieteten for den døde og de efterladte, der muligt
ikke var for ligbrænding. Matzen var desuden utilfreds med, at Nelle
mann på regeringens vegne ikke ville gå ind i lovforslaget og levere moti
ver, begrundelse og andet materiale. Det behagede ikke statsretseksperten
Matzen, som dog havde læst på sine lægedebatter og fundet ud af, at de
seneste lægekongresser i Berlin og Kristiania ikke havde presset på for at
få indført ligbrænding ud fra hygiejniske grunde.
Han var heller ikke glad for Nellemanns frihedsargument. Den enkelte
havde jo ikke bare frihed - han måtte indrette sig under den generelle
samfundsordning, og han drillede Nellemann med, at denne under 1883-

39. Rigsdagstidende, 1891-92, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 1505-1511.
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debatten netop havde betonet det hygiejniske og havde taget afstand fra
individuelt liebhaveri. Også den frygt, der i 1883-debatten var kommet til
orde om, at der kunne ske en generel glidning i retning af ligbrænding,
havde Matzen fat i. Hvis adgangen skulle være fri, måtte vi have kre
matorier over hele landet. Og han fremmanede billederne fra de kristnes
kamptid i Rom, hvor de kristne katakomber stod ved siden af de hedenske
kolumbarier. I sin afslutning pegede han på det svage punkt med driften af
krematorier. Kunne man blot overlade det til en privat forenings forgodt
befindende? Kommunerne måtte vel drive disse anlæg.
I det hele taget var Matzens indlæg en tydelig betoning af, at den libe
ralistiske storhedstid var forbi i den tidlige konstitutionelle stat. Statskon
trol, offentlig drift og offentlige hensyn vejede tungere end den enkeltes
frihed.40
Goos var ikke meget aktiv i debatten, bortset fra fastholdelse af hoved
synspunktet om, at det ikke kunne pålægges gejstlige at medvirke ved lig
brænding - og han foreslog en ændring af lovforslaget, der gik i den ret
ning. Men bortset fra mindre korrektioner af denne art tilsluttede Lands
tinget sig lovforslaget, og det kunne vedtages.41

Senere ændringer
Dermed var modstanden mod ligbrænding ikke tilendebragt. Det regula
tiv, der skulle udarbejdes, for at loven kunne få virkning i praksis, lod
vente på sig. Folkekirkens præster kunne ikke deltage i ligbrænding. En
heftig offentlig debat bølgede frem og tilbage, suppleret af tegn på mod
stand mod kirkelige begravelser som sådan. Denne flydende situation va
rede ved helt op til den lovændring, der kom i 1910 med tilhørende efter
følgende regulativ, der åbnede adgang for folkekirkens præster til at med
virke ved bisættelser forud for ligbrænding. Først da havde tanken om lig
brænding slået igennem som en acceptabel holdning til håndtering af det
døde legeme i en sådan grad, at de administrative direktiver gjorde lig
brænding til en praktisk mulighed.42
Den ændring af ligbrændingsloven, som regeringen foreslog i 1909-10,
havde primært en symbolsk virkning: Den skulle endnu engang indikere,

40. Rigsdagstidende, 1891 -92, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 1511-1518.
41. Rigsdagstidende, 1891-92, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 1531 f, 1542. Lov nr. 58 af
1. april 1892.
42. Secher, s. 234f.
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at ligbrænding var accepteret. Ændringen i selve loven var minimal. Kra
vet om, at der skulle foreligge et bestemt ønske fra den pågældende, blev
bibeholdt, men den hidtidige lovs betingelser om, at dette skulle foreligge
i testamentsform, blev ophævet.43
Ingen eksperterklæringer, udtalelser af sundhedsmyndigheder eller of
fentlig debat var knyttet til spørgsmålet. Det var en samlet henvendelse
gennem Th. Stauning fra Foreningen for Ligbrænding, Folkelig Lig
brændingsforening og private, der var igangsætter for lovforslaget, og det
var det personlige, holdningsmæsssige forhold til ligbrænding, der stod i
centrum. Nu var det blevet acceptabelt at indrømme, at man var tilhænger
af ligbrænding. Stauning gjorde i debatten gældende, at det måtte være
muligt også for de efterladte at få gennemført ligbrænding, uafhængigt af,
om der forelå erklæring fra den afdøde.44 C.Th. Zahle afviste, med en me
get personlig begrundelse: »Man kan være en meget ivrig tilhænger af
ligbrænding - det er jeg, da jeg ikke uden det yderste ubehag kan tænke
på, at mit lig skulle blive begravet -, uden dog at kunne nægte, at det er al
mindelig skik og brug her i landet at begrave de døde i jorden, og så kan
man ... godt underkaste sig det vilkår at skulle efterlade en viljeserklæ
ring ...«45
Den summariske behandling af ligbrændingsspørgsmålet kunne efter
lade en fornemmelse af, at dette emnes tid som kulturel og politisk kata
lysator var ved at være forbi i 1910. Men i 1923 kom en ny, livlig debat
for og imod. Problemstillingen »ligbrænding eller ikke ligbrænding« blev
formuleret af Klaus Berndtsen, da han måtte vikariere for justitsministe
ren under en debat i Landstinget om et forslag til ændring af ligbrænd
ingsloven. Lovforslaget rørte ikke ved realiteten, understregede han flere
gange, men drejede sig udelukkende om formaliteter. Endnu en bastion
imod uhindret ligbrænding faldt i 1923 netop med vedtagelse af dette lov
forslag, idet man endte med at vedtage en lempelse i formkravet til lig
brændingserklæringer. Det var et regeringsforslag fremsat af Venstres ju
stitsminister Svenning Rytter. Det blev begrundet med henvisning til kri
tiske røster fra Ligbrændingsforeningen. Men i hvert fald én folketings-

43. Rigsdagstidende, 1909-10, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 2383-2394 (førstebehand
lingen) og smst., tillæg A, sp. 2453-2456.
44. Skat Rørdam ønskede også en mere vidtgående lempelse i kravet. Han var f.eks. tilfreds
med, at del blev dokumenteret, at den pågældende var medlem af en ligbrændingsfore
ning, en detalje, der sammen med en række øvrige forhold viser, at lægerne var blandt ti
dens »progressive« elementer.
45. Rigsdagstidende, 1909-10, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 2390f.

86

Helle Blomquist

mand havde været medvirkende til at forme denne pression, nemlig Zahle, der i en konkret sag havde henvendt sig til Justitsministiet og udvirket
en ligbrænding, hvor der ikke forelå fornøden erklæring. Selv systemets
fortalere for den gældende lovordning havde altså i praksis måttet renon
cere på deres påstande om det mulige i at overholde de gældende formel
le krav.46
Talelysten i 1923 var betydeligt større end i 1910. Det var, som om
presset var gået af spørgsmålet, selv om opfattelserne stadig var delte.
Flere kom med lange redegørelser for de forudgående 30 år, hvor lig
brændingen havde været et stridsspørgsmål mellem de moderne og kir
ken. Det var slut nu, nu kunne man se rationelt på spørgsmålet, eller som
Venstres ordfører Peder Hedebol udtrykte det, det var blevet en privat fø
lelsessag. - Vi ser, at privatisering af følelserne kan give plads for en of
fentlig rationalisering af det samme forhold.
Uden for Christiansborg var der stadig en pionærånd eller heroisk
stemning omkring ligbrændingssagen, en fornemmelse af, at der var mod
stand og noget at kæmpe for. Ugeskrift for Læger var med til at formidle
denne pionærånd i en positiv omtale af Dansk Ligbrændingsforenings
årskrift, hvor ugeskriftet fremhævede, at der var var stor fremgang for sa
gen. Alene for 1924 kunne foreningen melde om 5.686 nye indmeldel-

Sagen vindes
Ligbrændingsloven står som et eksempel på, at det, i hvert fald i visse situ
ationer, ikke har været forvaltningen eller endda regeringen, der har taget
initiativ til nye sundhedsopgaver. Sagen om ligbrænding blev rejst udefra
af en pressionsgruppe, dannet specielt til formålet, og den blev båret igen
nem over en lang periode alene i kraft af vedholdende initiativer fra denne
pressionsgruppes kreds af meget ressourcefulde personer. Disse personer
benyttede sig bevidst af en lang række forskellige midler til opnåelse af de
res mål: direkte henvendelser til rigsdag, ministerium og enkelte politike
re, appeller til offentligheden og til kredse af naturvidenskabeligt tilsnit,

46. Rigsarkivet, Justitsministeriet, 2. kontor, journalsag nr. 1587 (i 1922); Rigsdagstidende,
1922-23, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 222 og sp. 336f, 466, 516; smst., Forhandlin
ger paa Folketinget, sp. 4589. Det fremgår ikke, om Zahles henvendelse gav stødet til lov
ændringen. Men tidsmæssigt er der en nær sammenhæng.
47. Ugeskrift for Læger, 1925, s. 443.
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der havde sundhedsspørgsmål på deres program, udnyttelse af internatio
nale forbindelser, inddragelse af kendte personer og brug af ulovligheder,
aktioner, folkeoptog, retssager, argumenter om den enkeltes rettigheder
osv. - kort sagt alt, hvad man kan genkende fra nutidens aktivister.
Kirken hentede sin styrke i nogle grundlæggende forestillinger om dø
den og hensynet til de døde, pieteten over for deres minde og frygten for
at forfladige dette ved en ligbrænding. Det viste, at lyriske og kulturelle
modforestillinger til kirkens var vigtige redskaber for at fremme lig
brændingen. Sådanne modforestillinger blev forsøgt tilvejebragt i perio
den efter, at ligbrændingsloven i 1892 var blevet vedtaget. Det kan vel
ikke påstås, at det har været et led i en bevidst strategi. Men det har været
naturligt, at tilhængerne af ligbrænding har forsøgt at svare på de be
skyldninger om forfladigelse, der var blevet rejst mod dem.
Med til at øge konflikten var statens sekularisering. Medlemmer af den
verdslige rigsdag talte for ligbrænding. Men en funktion af denne verds
liggørelse var krav om respekt for kirkens modstand.
I 1897 havde professor C.N. Starcke et indlæg i dagbladet Politiken,
hvor han anførte, at for den digteriske fantasi var der lige så stærke, om
ikke stærkere tilknytningspunkter i legemets overgivelse til flammerne
end i dets nedsænkning i jordens skød. Og muligheden for at visualisere
det blev bedre, idet krematoriet på Nyelandsvej blev udvidet med en fest
sal i 1895.
I 1901 døde digteren Sophus Schandorph og i 1902 Viggo Hørup. Beg
ge blev brændt, og deres bisættelser gav anledning til folketog og store
sørgehøjtideligheder. I 1905 blev den første præst bisat ved brænding, og
provst Bjerre holdt talen. Dermed var væsentlige barrierer faldet på en
meget markant vis.48 Begivenhederne blev anledning til en bredere be
folkningsmæssig spredning af tilhængere af ligbrænding. Der blev stiftet
den tidligere nævnte »folkelige« forening for ligbrænding, som Stauning
stillede sig bag. Blandt dens medlemmer var håndværkere og arbejdere,
hvor den oprindelige Forening for Ligbrænding var præget af mere vel
beslåede borgere og akademikere. De to foreninger sluttede sig i 1914
sammen som Dansk Ligbrændingsforening.
En anden platform var appellen til retssystemet og bilæggelsen af selv
stændig betydning til lovgivning eller lovmedholdelighed. Ligbrændings
foreningens intentioner gik i retning af at påvirke netop lovsystemet. Men

48. Secher, s. 238f.

88

Helle Blomquist

Forfatteren Sophus Schandorph døde i 1901 og ses her på sin dødsseng den 1. januar 1901.
Som forfatter tilsluttede han sig det moderne gennembrud. 1 sin produktion og livsindstilling
forblev han tro mod Georg Brandes' program. Hans ligbrænding blev blandt de iscenesættel
ser, der kom til at markere det positive vendepunkt for ligbrændingsbevægelsen. (Foto: Det
kgl. Bibliotek).

foreningen ønskede at åbne mulighed for gennemførelse af ligbrænding
ved administrativ foranstaltning, på samme måde som det senere skete i
Sverige.49 For foreningen blev retliggørelsen den mulige løftestang for
nye krav på trods af traditionen.50 Også Monrad indtog med sin dobbelt
rolle som på den ene side politiker, der ikke ville afvise ligbrænding, hvis
der var hygiejniske grunde hertil, og på den anden side en del af den kir
ke, der samlet set var modstander af ligbrænding, en position, hvorfra han
appellerede til lovgivningen, men som en konfliktløsningsmodel og ikke
som en løftestang for krav.

49. Secher, s. 2251'. I Sverige blev ligbrænding indført ved kgl. resolution af 14. december
1888.
50. Se Secher, s. 208, hvor foreningens regler citeres: »om fornødent (søge opnået) lovgiv
ningsmagtens samtykke« (min understregning).
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Ligbrændingsforeningen inddrog aktivt retssystemet som et led i ska
belse af mulighed for ligbrænding, dels gennem sagsanlæg, dels ved krav
om lovgivning. Retssystemet blev her opfattet som middel til opnåelse af
foreningens mål. Men ikke mindre interessante er de betragtninger om
lovgivningens særlige rolle i relation til forandring, der blev fremført un
der rigsdagsdebatten om lovforslaget. Selv om de hygiejniske hensyn var
de afgørende ved de oprindelige krav om ligbrænding, var der enighed i
Rigsdagen om, at disse hensyn ikke spillede nogen rolle for fremme afen
ordning om frivillig ligbrænding. Og længere end til frivillig ligbrænding
ville selv Rigdagens tilhængere af ligbrænding ikke gå. Det, der var det
afgørende, var hensynet til den enkeltes personlige frihed til at tage be
stemmelse over sit afsjælede legeme. Over for den enkeltes personlige fri
hed stod familien, kirkelig sædvane, almindelig velanstændighed, medico-legale hensyn og frygten for krav om et særligt statsapparat. Kravet
om tilgodeseelse af den enkeltes personlige frihed blev af tilhængerne
forbundet med den internationale udvikling inden for lovgivning og læge
videnskab og med moderne krav om tolerance, civiliserede stater, menne
skerettigheder og en »net, renlig og stilfærdig« begravelsesmåde. Disse
tilhængere advarede mod at lade kirken blive til et omsvøbsdepartement,
der skulle forhindre sagen, hvorved kirken ville bringe sig selv i miskre
dit.51
I 1892 trådte et aspekt tydeligere frem. En væsentlig indvending var nu
tillige uviljen mod at lade »individuelt liebhaveri« være bestemmende
for, i hvilket omfang retsordenen kunne forpligtes til at rykke ud for at
håndhæve en enkeltpersons krav om ligbrænding. Ligeledes fremførtes
det pragmatiske synspunkt om det betænkelige i, at staten skulle kunne
forpligtes til at sørge for tilstedeværelse af et tilstrækkeligt antal kremato
rier. Der var frygt for, at en ny statslig opgave skulle opstå ad bagvejen og
med den accept, som en lov ville indebære.
Diskussionen var dermed et udtryk for konflikt imellem forskellige for
mer for loyalitet eller forskellige autoritetsopfattelser. Hvor tilhængerne
af muligheden for ligbrænding ville anse den enkeltes ønske om at træffe
bestemmelse over sit legeme som det yderste gode, ville modstanderne
betone samfundets krav på, at individet måtte indordne sig. Hvor tidligere
de moderne, individuelle rettigheder blev stillet over for det traditions
bundne, blev i 1891-92 statens samfundsværn bolværket mod individua
lismen.

51. Således f.eks. Pingel, Rigsdagstidende, 1891-92, Forhandlinger paa Folketinget, sp. 1848.
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Den enkelte var tillige ikke blot familieoverhovedet, men også hustru
en eller den kun lige netop myndige søn eller datter, med den virkning, at
disse personer ville kunne stille krav til efterfølgerne eller til samfundets
opbygning af institutioner som ligbrændingsanstalter.52

Ligbrænding og det moderne
Ligbrænding blev på mange måder eksponent for det moderne. Det starte
de som et spørgsmål om at tage konsekvensen af de naturvidenskabelige
fremskridt og blev som sådant understøttet af den professionsgruppe,
lægerne, der havde til opgave at behandle dette område fagligt. Men det
faglige alene kunne ikke begrunde et krav om ændring og langt mindre de
stærke følelser, der gjorde sig gældende både fra tilhængere og modstan
dere. Mens Justitsministeriets embedsmænd loyalt forberedte et lovfor
slag, der ville tillade ligbrænding, rasede striden blandt fløjene, og sagen
blev stoppet.
Ligbrænding blev en slags symbol for den enkeltes individuelle selvbe
stemmelse og sågar menneskeret imod statens valg på andres vegne, for
frihed til at tænke, hvad man vil over for kirkens lære, for den nye gene
rations ret til at vælge sin egen holdning, for effektiv renhed over for
smuds og sygdom og for en sekularisering af samfundslivet, hvor kirken
var ladt tilbage med retten til at sige nej. I kravet om, at ligbrænding skul
le indføres, blev der appelleret til kunsten, til retsfølelsen, til troen på
fremskridtet og sågar til oldtidens skik og eksotiske ritualer. Omvendt var
argumenterne imod inspireret af frygt for traditionsbrud, af hensynet til
pietetsfølelse og de menneskelige relationer samt af frygt for, hvilke for
pligtelser staten kunne komme til at påtage sig ved at tillade en ny praksis
- alt i alt et synspunkt om, at afgang fra livet ikke er en privatsag mellem
den enkeltes krop og hans sjæl.
Først da Ligbrændingsforeningens kulturelle syn havde vundet, kom
kirken til at medvirke ved ligbrændinger, og først da blev grunden lagt til
en praktisk udbredelse heraf. Lovgivningen kom i den forstand til at være
en biting, selv om selve lovgivningsprocessen var en vigtig arena for af
prøvning af holdningerne.

52. Således f.eks. Matzen, Rigsdagstidende, 1891-92, Forhandlinger paa Landstinget, sp.
1540.
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Den hvide race og den danske jord
Af Kurt Villads Jensen
Har danskerne altid boet i Danmark? Er Danmark den hvide races urhjem, det op
rindelige udgangspunkt for al civilisation? Og er Danmarkshistorien derfor den in
derste kerne i verdenshistorien, den eneste, som i virkeligheden er værd at studere?
Ja, siger adjunkt, ph.d. Kurt Villads Jensen i dette essay, sådan forholder det sig,
hvis man skal tro Danmarkshistoriernes fremstillinger af oldtid og middelalder fra
C.F Allen til i dag. Mest udpræget findes sådanne tanker hos Erik Arup, og han
bærer derfor - som »den ny danske historieskrivnings fader« - et væsentligt ansvar
for dansk middelalderforsknings traditionelle orientering mod den nationale histo
rie og manglende interesse for alt, hvad der ligger uden for det nuværende Dan
marks grænsen

Siden 1800-tallet har dansk historieforskning set det som sin vigtigste op
gave at skrive nationalhistorie, forstået som at følge den moderne danske
nationalstats historie tilbage i tid med de afgrænsninger, det har givet også
rent geografisk. »Den gamle danske Historikerskole gik ikke gerne ud
over Landegrænsen«, skrev Ellen Jørgensen i 1943 om historieskrivnin
gen i 1800-tallet, og denne karakteristik er med skiftende formuleringer
blevet gentaget i en række artikler og værker, der de seneste tyve år har
forsøgt at indkredse dansk middelalderhistories status i dag (Bøgh, Gel
ting, Hørby, Ingesman, Manniche). Dansk historieskrivning har fra 1800tallet og frem til nu i høj grad kredset om spørgsmål som hvordan Dan
mark er opstået som selvstændig nation, og hvordan Danmark igennem
historien har formået at bevare sin politiske selvstændighed, især i forhol
det til Tyskland. Historieskrivningen har - geografisk og mentalt - været
fikseret på grænserne af 1864.
En national historieskrivning var et alment træk overalt i Europa i
1800-tallet, men i andre lande kunne den faktisk kombineres med en in
teresse for områder uden for historikerens eget land og med sammenlig
nende analyser af forskellige nationalstater, så måske skal man grave et
stik dybere for at forklare den danske særudvikling. Det er tanken her at
plædere for, at den fundamentalt har noget at gøre med opfattelsen af det
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danske folk gennem tiderne og især med den tanke, at danskerne altid har
boet i Danmark.
I begyndelsen af 1800-tallet kom de første undersøgelser, som mente at
kunne påvise etnografisk, at oldtidens danskere var de direkte forfædre til
nutidens (Munch). Det var ganske vist omdiskuteret i 1800-tallet. I sin
håndbog over fædrelandets historie fra 1840, som blev enormt udbredt og
normsættende for flere generationer af historikere, regnede C.F. Allen
med tre indvandringsbølger. Stenaldermenneskene var så primitive, at de
måtte have tilhørt et finsk folkeslag, bronzealderens mennesker kunne
ikke stedfæstes nærmere, mens jernalderens komme måtte skyldes ind
vandringen af et gotho-germansk folk.
Diskussionen om indvandring eller ej blev ikke mindst ført blandt ar
kæologer og er fortsat til i dag. Nye folk, der eventuelt skulle være kom
met ind i Danmark i stenalderen eller jernalderen, er blevet bestemt ud fra
leveform (korndyrkning, nomadisme, kvægbrug), gravskik (enkeltgrave),
keramik, økser eller endda lingvistisk som bærere af et indoeuropæisk
sprog. Problemet har så været, at de arkæologiske fund kan forstås både
som tegn på indvandring og som tegn på kulturlån. Den rette tolkning her
af deler tilsyneladende arkæologerne i to yderpositioner, som rækker fra
Jørgen Jensen, der ikke mener at finde afgørende beviser for indvandring,
til Kristian Kristiansen, der som noget givet regner med både en indvan
dring og en kontinuerlig siven frem og tilbage af personer og befolk
ningsgrupper.
Pointen er imidlertid, at der for de fleste af det 20. århundredes histori
kere tilsyneladende ikke har fundet nogen indvandring af betydning sted
siden stenalderen - eller for nogle fås vedkommende til nød siden jernal
deren: »Saa meget turde være sikkert, at Befolkningens Hovedmasse den
Dag i Dag er den samme som for ca. 4000 Aar siden, da den yngre Sten
alder var i Frembrud. Er andre Elementer senere kommet til ved ny Ind
vandringer, har de hverken været stærke eller talrige nok til at fortrænge
den ældre Befolkning fra dens gamle Bopladser. Samfundet selv er langt
ældre. Det er organisk fremvokset af netop denne Jord og har i smaat og
stort baaret Vidne derom ned gennem Tiderne.« Således skrev Vilhelm la
Cour i 1941 og udtrykte dermed kort og præcist den almindeligste mening
blandt historikere: Befolkningen har været uændret i tusindvis af år; og
det danske samfund er organisk vokset frem af den danske muld.
Denne organiske sammenhæng mellem land og folk er klart udtrykt på
første side af en af de mest indflydelsesrige, almene indføringer i vor hi
storie, Danmarks Riges Historie fra århundredskiftet, hvor historikeren
Johannes Steenstrup skrev således: »Et Folk er paa en egen Maade knyt-
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tet til den Jord, hvorpaa det bor, og et Folk, som vandrer, mangler et af de
vigtigste Midler til at skabe og udvikle sin folkelige Ejendommelighed.
Ved Fødsel, ved Samliv ere et Lands Borgere i Aand og Sind voksne sam
men med den Jordbund, hvorpaa de leve; de ydre Minder fra Fortiden gri
be betydningsfuldt ind i Folkets senere Liv.«
At nomadiserende folk ikke kan have noget folkeligt særpræg, er givet
vis en forkert påstand. Steppenomader i Asien ser ud til at have kunnet
opretholde en etnisk identitet over store afstande, hvad enten man måler
den sprogligt, økonomisk, kulturelt eller »afstamningsmæssigt« (ved at
enkelte medlemmer af stammen påberåber sig at nedstamme fra en fælles,
mytisk forfader). Alligevel er Steenstrups påstand ganske udbredt, og den
gentages nærmest en passant af Inge Skovgaard-Petersen (1977, s. 53).
Denne skarpe modstilling af gående og stående folk skal vel understrege,
at vi er i stand til at holde fast ved denne folkelige ejendommelighed i
modsætning til dem, der farter rundt og hele tiden låner lidt hist og pist.
Og den tanke må vel så igen på en eller anden måde, bevidst eller ube
vidst, skabe et indtryk af, at bofaste folk slet ikke påvirkes af strømninger
udefra og ikke indoptager nye ideer og livsmønstre. Hvad der jo er en lige
så underlig påstand, som at nomader optager alt.
Det er nu heller ikke Steenstrups ærinde at påstå, at de bofaste danske
re aldrig optog noget. Ganske vist ligger det som en erklæret tanke bag
hans værk, at et folk bliver et folk ved at forstå sig i sin historie, og at den
ne historie selvstændigt er groet frem af folkets land. Dermed gav Steenstrup dansk udtryk til nogle af 1800-tallets tyske historiske og filosofiske
tanker (Gissel); men samtidig diskuterer han antropologiske og arkæolo
giske argumenter for og imod indvandring af andre folk og når efter en
kildekritisk analyse af dem frem til, at materialet ikke kan bære nogen
sikker afgørelse. Han ender så med at konkludere, at store folkeflytninger
er så velbelagte i Europa gennem forhistorisk og historisk tid, at det er
ganske usandsynligt, at den samme mennesketype skulle have boet i Dan
mark fra stenalderen til nu, det er ganske usandsynligt, »at vort Land skul
de have kendt en saadan Stillestaaen« (s. 92-94).
Der er to måder at forstå denne tilsyneladende modsætning mellem at
postulere en organisk sammenhæng mellem folk og land og samtidig
regne med stadig indvandring på. Enten er tankegangen simpelthen ikke
konsistent, eller også - og det er vist tilfældet hos Steenstrup - skal den
organiske sammenhæng forstås som et bevidst valg hos den til enhver tid
givne befolkning uafhængig af dens biologiske forbindelse til landets
forfædre. Der er altså tale om en i virkeligheden forfinet, eksistentiel
brug af kategorierne land og folk og ikke en bastant, materialistisk. Det
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kan man derimod næppe påstå om Erik Arups brug af de samme begre
ber.
I Arups Danmarks historie i 1925 satte dansk jord- og racetænkning sin
prægtigste historiske blomst. For Arup var der ingen tvivl. Danskere har
altid boet i Danmark, og direkte afviste han, at der skulle have fundet no
gen indvandring sted til Danmark i oldtiden. Folket tog blot imod de nye
kulturpåvirkninger og ændrede dem, men folket selv forblev det samme.
Tilvandringer til Danmark kunne naturligvis have fundet sted som i dag,
men de havde blot ikke »nogen almindelig betydning« for kulturfrem
skridtet, og de tilvandrende er - dengang som senere - let og hurtigt ble
vet optaget i det danske folk. At der ikke har været tale om noget »folkeskifte«, belægger Arup især med antropologiske undersøgelser af oldti
dens skeletter: »Så nær os nulevende i type og karakter, at der ikke kan
være tvivl om, at de er vore forfædre«, skrev han.
Karakter er et vigtigt ord her. På moderne dansk betegner det vel
næsten udelukkende noget indvortes, men karakter er et græsk låneord,
som er kommet ind i vesteuropæiske sprog gennem bibellatin i forbindel
ser som Dyrets mærke i Åbenbaringen, Kainsmærket eller, ikke mindst,
korsmærket ved dåben eller ved aflæggelsen af korstogsløftet. Karakterer
altså et ydre tegn, som både afspejler og skaber en indre tilstand, og det er
i den betydning, Arup bruger det. Derved påstår han direkte, at danskerne
i stenalderen ikke alene havde skeletter, der så ud som vore, men at de
dermed også tænkte og følte på samme måde som vi. Og underforstået: At
de tænkte og følte anderledes end de, hvis skeletter og kranier ikke ligner
vore.
Arups tiltro til kraniernes udsagnskraft er forrygende udtrykt i hans
biografi over Svend Estridsen (1931), hvor han indledningsvist henviser
til F.C.C. Hansens udgravninger af Svend og Svends mor Estrid og af
bisperne Vilhelm og Asser. Efter lige netop at have antydet et muligt for
behold over for, at hjernerumfang afspejler intelligens, går Arup løs:
»Nutidseuropæerens gennemsnitlige hjernerumfang er 1500 cm3 for
mænd, 1300 cm3 for kvinder; disse grundtal maa man ved sammenligning
sidestille. Givet er, at for de tre laa hjernerumfanget over gennemsnittet;
bisp Vilhelms tal er 1580 cm3, men for Estrid er det ikke mindre end 1460
cm3 og for kong Svend endog 1665 cm3. Derimod maa bisp Asser nøjes
med 1320 cm3, hvilket dog blot viser, at man ogsaa dengang kunde naa op
til de højeste stillinger, ialtfald i kirken, med et meget beskedent hjerne
rumfang.«
Benundersøgelsen giver os, forklarer Arup, »levende og faste forestil
linger om disse fremragende personligheder«. Estrids noget skæve fy-

Den hvide race og den danske jord

95

Nationalmuseets afstøbninger af Svend Est ridsens og hans moders kranier fra Roskilde Dom
kirke. Det er kong Svend til venstre. (Foto: Nationalmuseet).

siognomi og fremstående fortænder sammenholdt med hendes kraniums
størrelse får Arup til at konkludere: »Hos hende var, som hos saa mange
betydelige kvinder, aandelig overlegenhed ikke forenet med legemlig
skønhed«. Den sidste generelle påstand er, viser erfaringen, heldigvis no
get blatant sludder; men det kunne alligevel være interessant at vide,
hvem af sin samtids åndskvinder Arup tænkte på under formuleringen af
denne sætning.
I sin Danmarkshistorie lader Arup sine benundersøgelser danne ud
gangspunkt for at udvide perspektivet til at skrive om den hvide race. Den
hvide race opstod ved en mutation, ved et spring i udviklingen, i egnene
omkring Østersøen og Mellemeuropa. Særprægende for den hvide race før og nu, skrev Arup, men det kan jo have ændret sig siden 1925 - er
dens mægtige formeringsvilje, der er lige så stor som hos inderne og ki
neserne, og »dertil dens mægtige uddrift, der har muliggjort dens sejrs
gang gennem hele verden i løbet af et forholdsvis saa kort tidsrum«. Arup
giver derpå nogle eksempler på denne uddrift: Omkring år 2000 f.Kr. nåe
de arierne til Persien og Indien, senere trængte slaverne ind i Rusland og
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Vestasien; senere nåede andre af den hvide race Grækenland og Italien
osv.
Den hvide race flyttede sig altså, ifølge Arup, og blev undervejs blan
det op med andre racer. De eneste steder, hvor den i dag udgør det oprin
delige folk, er på de gamle bopladser i de baltiske provinser, i Polen, i
Nordvesttyskland - mon ikke Arup mener Slesvig-Holsten - og så ende
lig i Danmark. Arup kan afslutte sit kapitel om den hvide race med orde
ne, at vi danskere er »autoktone, hjemmefødte i eget land, vi har været her
fra den første tid, landet var beboeligt for mennesker« (s. 46).
En så skråsikker lokalisering af hele den hvide races urhjem til Danmark
og nærmeste områder er ganske usædvanlig i den danske historiske traditi
on og vel ikke mindre i den internationale. Mere almindelig var tanken, at
en gren af den hvide race, nemlig germanerne, på et tidspunkt havde udskilt
sig fra de øvrige ariere og fremstod som selvstændig race i området om
kring Østersøen. Det fik så i sig selv ganske omfattende konsekvenser: »En
ny Folkeraces Indtræden paa den historiske Skueplads er det, der danner
Skel mellem gammelt og nyt [dvs. mellem oldtid og middelalder]... med de
germanske Folks Medvirkning kunde [der] bygges videre og naas højere,
end Oldtiden havde formaaet; og ikke én Tidsalder alene, ikke Middelalde
ren ene, men alle siden henrundne Aarhundreder har baaret Mærke af den
ny Races Aand«. Sådan havde Anna Hude skrevet allerede i 1908 som ind
ledning til at placere germanernes urhjem ved Østersøen.
Arup har tydeligvis også været inspireret af nogle samtidige tyske ar
kæologers ikke mindre luftige forsøg på at lokalisere germanernes urhjem
i Norden, og tanken bag Arups fremstilling minder slående om fx Gustaf
Kossinnas Ursprung und Verhreitung der Germanen in vor- und friihgeschichtlicher Zeit, der udkom i Berlin året efter Arups Danmarkshistorie.
Jørgen Jensens påstand om, at den slags tanker ikke vandt genklang i
Danmark, gælder måske for arkæologer, men ganske givet ikke for histo
rikere (Jørgen Jensen, »Ur-europæeren ...«).
Arup gik et skridt videre end de andre historikere ved at henlægge hele
den hvide races urhjem til Danmark, men dermed afspejler han måske
blot 1920’ernes almene tankegods uden for historikernes rækker. Billedet,
han maler, minder jo til forveksling om Johannes V. Jensens store roman
værk Den lange Rejse, som udkom i årene 1908-22. Deri skildres menne
skehedens udspring i kampen for overlevelse under Bræen i nord, og net
op de senere bøger, der kom, da Arup skrev, er præget af den nordiske ud
længsel.
Der er ikke hos Arup tale om noget, der ligner den senere nazistiske hi
storieskrivning; der er ikke tale om underlegne racer eller om at bruge hi-
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storien til et aktuelt, ekspansivt politisk formål; og efter 2. Verdenskrig
forsvandt enhver tale om racer som historisk forklaringsramme af gode
grunde. Alligevel må man forestille sig, at det har givet en række bevidste
eller ubevidste følger for dansk historieskrivning, at Arup lokaliserede
den hvide races urhjem i Danmark. Det har sat nogle rammer, som det har
været svært at sprænge, og den stædige holden fast ved tanken om dan
skerne som urbefolkning i Danmark har nødvendiggjort forklaringer på
en række fænomener, som ved nærmere eftersyn ikke synes særlig til
fredsstillende.
Nu kunne der jo, på den anden side set, være tale om blot flotte formu
leringer hos Anna Hude, Vilhelm la Cour og Erik Arup, som var i tidens
ånd og ikke ellers af afgørende betydning for deres historiske arbejde. Det
vil man måske kunne argumentere for i Hudes tilfælde, hvor germanernes
oprindelse blot er afsættet for en solid og spændende, europæisk middel
alderhistorie. Med Arup stiller sagen sig imidlertid nok anderledes. Hvad
Arup skrev, var ikke tilfældigt. Det var gennemarbejdet, men især var det
båret af en samlende idé. Mere teoretisk er det blevet formuleret af Inga
Floto i 1978 i et forsøg på at sammenfatte en række indlæg om Arup. Hun
skriver, at Arup ikke alene var overbevist om, at det var muligt at udson
dre sikre kendsgerninger af kilderne med den rette metodiske tilgang kildebehandlingen kan være objektiv - men at han også var overbevist
om at kunne nå en sikker overordnet forståelsesramme for historiens
gang, en sikker og objektiv syntese. Det sidste punkt var svært at kapere
for Arups samtidige kritikere, men Floto viser overbevisende, at Arup
selv troede at kunne finde nøglen til historien. Derfor er syntesen, den
overordnede disponering af værket, mindst lige så vigtig for Arup som
kildebehandlingen. Eller som Ladewig Petersen har udtrykt det, for Arup
styrer syntesen kildebehandlingen. Derfor må syntesens indledende an
slag om den hvide races urhjem i Danmark være en uadskillelig del af
hele hans Danmarkshistorie og fundamental forforståelsen af den.

Man kan forestille sig tre overordnede følger af urhjemstanken.
For det første bliver Danmarkshistorie lig med verdenshistorie. Dan
marks historie bliver ikke en del af, hvad der foregik andre steder i ver
den, men omvendt: Hvad der foregik andre steder i verden, var i sidste
ende blot en videreudvikling af noget, som oprindelig udgik fra Danmark.
En sådan ubevidst holdning kan måske have været medvirkende til, at det
ofte har syntes tilstrækkeligt at beskæftige sig udelukkende med den dan
ske historie.
For det andet bliver Danmark selvberoende. Når det hele oprindelig op-
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stod i og udgik fra Danmark, ligger det snublende nær at forlænge det bil
lede op gennem tid og på forhånd regne med, at institutioner og forhold i
Danmark er groet frem af ældre danske institutioner, og at de ikke er kom
met til os udefra. Og hvis de beviseligt er kommet udefra, opfattes de som
fremmedlegemer. At finde forskelle mellem Danmark og andre europæi
ske områder, at finde det særdanske, bliver det umiddelbart naturlige, hvis
man har et urhjem i baghovedet.
For det tredje skaber urhjemstanken en mental historisk geografi, hvis
centrum er Danmark, og som strukturerer resten af verden efter, hvor
langt den ligger fra Danmark. Det mest interessante, og det som disse
selvgroede danske institutioner forholder sig til over tid, er Nordtyskland
og Østersøkysten, der også er en del af den hvide races urhjem. Det histo
riske projekt må da gå ud på at forstå, hvorfor disse urhjem ikke blev slået
sammen til ét, altså hvordan Danmark bevarede sin selvstændighed i for
hold til Nordtyskland. Det næste interessante område er derpå England,
og et stykke længere ude i denne historiske geografi dukker Sverige og
senere Norge op. Middelhavsverdenen og Det Hellige Land er så langt
væk, at de forsvinder helt i tågerne fra det germanske urhjem.
Arups tanker om den hvide races udspring i Danmark er ekstreme. Den
mentale historiske geografi og det perspektiv, Arup anlagde, var imidler
tid alment accepteret før ham og har i store træk været det siden. Det, man
behandler i historiske undersøgelser, er, som Aksel E. Christensen skrev i
1969, »de begreber, der konstituerer det danske rige: folket og landet,
Danmark og Danerne«. Den måde, man behandler dem på, er, som Aksel
E. Christensen gjorde det i 1977, næsten udelukkende i forholdet til Tysk
land. Rammen er stadig en påstand om folkets kontinuitet; i 1977 afviste
også Inge Skovgaard-Petersen, at der var kildegrundlag for »dramatiske
indvandringsteorier«; og med formuleringen, at det »naturligvis [er] umu
ligt på sproglige kriterier at datere indoeuropæernes komme til Danmark.
For den sags skyld kan de have været her altid« (1977, s. 59-60), lægger
hun sig meget tæt op ad Arups tilgang.
Nu har der jo rent faktisk været en massiv optagelse af kulturgods og
materiel kultur udefra, som har sat sig spor i kilderne, og der er gennem
hele historien uafviselige eksempler på indvandring af større og mindre
grupper til Danmark, selv om man vel først langt op i 1800-tallet kan be
gynde at sætte sikre tal på størrelsen af dem. Denne ubehagelige skævhed
ved kilderne er i historieskrivningen og i andre videnskaber blevet løst
ved at skelne mellem folket og de andre.
I året 1900 kunne en læge og en statistiker først beskrive Danmarks be-
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folkning som uden særligt racemæssigt særpræg og derpå opregne en
række indvandringer gennem tiden fra venderne på Lolland over spanske
soldaters illegitime spor på Fyn til svenskere på Stevns. Og derpå kunne
de så tilføje, at den danske bondebefolkning imidlertid ikke var blevet
påvirket af disse indvandringer, men havde bevaret sit særpræg uændret
til moderne tid (Carlsen og Koefoed).
Det er 1800-tallets fortjeneste først at have opdaget fædrelandets jord
som fundamentet for folkets historie og derpå hurtigt at have begrænset
folket til at være bønderne, mens elementer uden for bondestanden kunne
afvises som noget fremmed. Det er blevet smukt og præcist udtrykt af
Axel og Jørgen Olrik: »Romantikken i det 19de Aarh.s Begyndelse opda
gede ikke blot Naturens Skønhed, men ogsaa det Pust af Fædrenes Liv,
der som slumrende Aander befolkede hver synlig Levning fra de gamle
Tider... Undertiden havde denne Begejstring en Tilsætning af fremmed
Romantik og Sværmeri for Riddervæsen (Vedel Simonsens »Borgruiner«,
1813); men efterhaanden opdagede man det virkelige danske historiske
Landskab«.
Folket har spillet en afgørende rolle for måden at skrive historie på, for
folket er blevet set som bærere af historien. For C.F. Allen var det danske
folk den af den almene europæiske kultur uberørte almue, karakteriseret
af dansk folkekarakter: lighedstanke og en oprindeligt fælles folkefrihed,
som sikrede nationens enhed. Kirken og adelen var da forstyrrende ele
menter i denne harmoni. Problemet med kirken blev løst ved Reformatio
nen og problemet med adelen i første omgang ved Enevælden, men derpå
udviklede adelen sig igen til en ikke-dansk, bondeundertrykkende stand.
Man fornemmer, at Allen forsigtigt antydede, at Enevælden nu efterhån
den burde afløses igen af folkets styre (jf. også Grethe Jensen).
Denne samfundsforståelse er blevet forfinet med et mere nuanceret syn
på kirkens og adelens funktion i historien ved en kombination af en lineær
og cyklisk udviklingsforståelse, som genfindes hos danske historikere på
tværs af deres historiesyn (Ladewig Petersen, gentaget af Floto og Sauer).
Tanken om, at samfundet som sådant udvikles lineært og fremad, drevet
af folket (eller hos Erslev af monarkiet), kombineres med en beskrivelse
af, hvordan enkelte institutioner eller stænder opstår og drages ind i den
ne udvikling på det tidspunkt, da de kan befordre den. De opfylder deres
mission, tiltager sig magt og går så i forfald, de blomstrer og dør.
En inkorporering i syntesen af disse fremmedelementers funktionelle
værdi har ikke hindret en generel, ofte næsten moralsk afstandtagen fra
samme elementer. For blot at nævne et eksempel: Der har i Danmark si
den 1800-tallet været en stærk antiaristokratisk tradition. Adelen er blevet
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betegnet som »uden Kraft og Kiærne, ... en skrøbelig, indvortes raaden,
slet grundlagt Bygning« af Molbech i 1840 (citeret fra Jens Chr. Manni
che), den enkelte stormand »lod sig først og sidst lede af tanken om sin
egen personlige fordel« skrev Kr. Erslev i 1898-1905; Aksel E. Christen
sen betegnede i 1945 adelen som »griske og kortsynet selvhjulpne«. Niels
Skyum-Nielsen har talt om adelen som rockerbander, og han skrev om
»de høje herrers og damers vilde rov af jord ... under vold, lænkning,
tvang og kniv på struben«.
Denne holdning til aristokratiet er ikke kun dansk, men genfindes i bl.a.
dele af den tyske forskning, og den skal nok forstås på den måde, at der i
et samfund af frie, selvstændige bønder, som mødes på tinge, ikke er
plads til aristokratiet, i det mindste ikke på anden måde end som jordejere
og i sidste ende parasitter på folket.
Arup opsummerede klart sin holdning til, hvad der er vigtigt, og hvem
der skaber historie, da han skrev om bonden Bjørn: »Det var mænd som
Bjørn og hans sønner, der i hin tid gjorde landet rigere ved deres arbejde;
og deres gerning fortjener nok saa meget at blive mindet som deres, der gik
paa korstog mod Vender og Ester med Absalon eller Andreas Sunesen«.
En følge af tanken om landet som selvgroet og egentlig selvtilstrækkeligt
må også blive en opfattelse af det middelalderlige Danmark, som er for
kert, fordi den ikke gengiver den middelalderlige opfattelse.
Opfattelsen har nok i praksis været stærkt medvirkende til, at vi tilba
gefører den moderne, suveræne demokratiske stats institutioner på mid
delalderen. Derfor er det muligt, som Erslev gjorde det, at tale om en
statspolitik, som føres af kongen i med- eller modspil med rigets bedste
mænd. Stormændene kunne være enige eller uenige i den førte politik,
men hvad der ikke er plads til i dette billede, er for det første den ekstre
me grad af selvstændighed i forhold til kongen, som stormænd har haft,
og som fx kunne udmønte sig i private krige og enkelte stormænds delta
gelse i korstog. For det andet er der ikke plads i dette billede til den split
tede eller mangesidede loyalitet, som både stormænd og konger har haft.
De har været bundet til flere sider på samme tid. Det har fx på den ene
side givet mulighed for at knytte sig til et korstogsengagement; men det
har også på den anden side i praksis gjort det svært at gennemføre kors
tog, fordi konger og stormænd var bundet på andre områder. Dette kom
plicerede spil kan være næsten umuligt at følge i Danmark på grund af de
få kilder, men pointen er så, at der heller ikke er plads til at lede efter det,
så længe landet opfattes som en selvberoende politisk enhed på linje med
den moderne stat, også i middelalderen.
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En anden følge af denne opfattelse af landet som en enhed er, at vi til
bagefører det moderne skarpe skel mellem indenrigs- og udenrigs-, både
på det politiske og det økonomiske plan. At tale om en indenrigs- og
udenrigsøkonomi i middelalderen forudsætter en centralisering af det
middelalderlige Danmark, som slet ikke fandtes. Men desuden levner det
ikke plads til at forestille sig, at enkelte institutioner og personer kunne
være led i en række forskellige økonomiske kredsløb på lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt plan på én gang. Igen er korstogsfinansiering
og korstogsbeskatning eksempler på sådanne middelalderlige institutio
ner, som ikke er særdanske, ikke er selvberoende og derfor heller ikke er
undersøgte eller inkorporerede i danmarkshistoriske synteser, men som
var vigtige i samtiden.

Det foregående bygger på en række påstande, som hver for sig kan disku
teres. Den ene er, at tanken om en kontinuerlig enhed mellem land og folk
i Danmark har præget dansk historieskrivning siden 1800-tallet. Den an
den er, at denne tanke er en konstruktion og både begrebsmæssigt og em
pirisk er utilfredsstillende. Den tredje er, at tanken er baggrunden for at
forstå en række særtræk ved dansk historieskrivning.
At danskere altid har boet i Danmark, er en så fundamental del af mo
derne dansk selvforståelse, at den træffes overalt. Kun et eksempel: Som
det eneste europæiske land har Danmark haft en kommunistisk avis, der
- stik imod kommunismens hele ideologiske grundlag - hed Land og
Folk. Og efter mere end et århundredes historieskrivning inden for ram
merne af disse kategorier er der ikke noget, som tyder på ændringer.
Næste år udkommer en grundbog til middelalderen i forbindelse med ini
tiativet »Middelalder 99«, og den vil efter sigende, som alle de øvrige
Danmarkshistorier, indledes med et kapitel med titlen - ja, »Land og
Folk«.
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Lov og Landskab
Afinger Diibeck og Erik Ulsig
Den 27. februar 1998forsvarede cand.mag. Annette Hoff ved Aarhus Universitet sin
afhandling »Lov og Landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af land
brugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250« (Aarhus Universitetsfor
lag 1997) for den filosofiske doktorgrad. De officielle opponenter var professor,
dr.jur. Inger Diibeck, Aarhus Universitet, og professor emeritus, dr.phil. Erik Ulsig,
Aarhus Universitet. I det følgende gengives først Inger Diibecks opposition som 1.
officielle opponent, derefter Erik Ulsigs som 2. officielle opponent.

7. Indledning
Afhandlingens hovedtema, en analyse af de danske landskabsloves regler
om landbrug og landskaber, er koncentreret i kapitlerne 2. »Gården og
landsbyen«, 3. »Det dyrkede land« og 4. »Det uopdyrkede land«, mens
kapitel 1 rummer en beskrivelse af det valgte kildemateriale og analyse
metoden. Kapitel 5, der benævnes »Appendiks«, behandler en række vig
tige middelalderlige retsbegreber, som der på forskellig måde gøres brug
af eller relateres til i fremstillingen, samt nogle overvejelser over kano
nisk rets indflydelse på Landskabslovene, der er vigtige for præses’
grundlæggende tese. 6. kapitel rummer »Sammenfatning og konklusion«
på henholdsvis dansk og engelsk. Sluttelig følger oversigter over trykte
kilder og litteratur, der efterfølges af en oversigt over de anvendte såvel
danske som udenlandske retskilder. Den indeholder årstalslister og lister
over samtlige retskilders enkeltbestemmelser med tilknytning til de for
skellige kapitler i bogen. Brugeren savner et egentligt lovregister, hvori
hver enkelt bestemmelse er forsynet med sidehenvisninger til alle de ste
der i afhandlingen, hvor den behandles. Afslutningsvis bringes et kortfat
tet, blandet person- og sagregister.

2. Præsentation af de enkelte kapitler
1. kapitel om »Kildematerialet« redegør for valget af Landskabslovene
som hovedkilde og for inddragelsen som sammenlignende materiale af en
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række udenlandske tilsvarende retskilder fra de tidlige middelalderlige
landbrugssamfund i Nord- og Nordvesteuropa, såsom svenske, engelske,
irske og en række kontinentale retskilder. Der er således tale om et impo
nerende indsamlingsarbejde. De mange fremmede kilder inddrages ofte i
analysen til belysning af de danske landboforhold. Men man lades som
læser noget i stikken, hvis man vil vide, om det europæiske materiale også
kunne belyse de retlige forhold.
Gennemgangen i 1. kapitel af de udenlandske retskilder burde nok for
sammenhængens skyld have omfattet de sider om langobardisk ret, der er
henvist til i 5. kapitel, s. 323-325. Det føles også som et savn, at de langobardiske regler ikke på linie med f.eks. de frankiske regler er inddraget i
analysen i relevante retlige sammenhænge. Det er i øvrigt påfaldende, at
præses i tilslutning til præsentationen af kildematerialet ikke redegør
mere samlet for hidtidig forskning på området eller dog for de vigtigste
resultater i nyere europæisk retshistorie.
På s. 11,2. afsnit, stiller præses en hel kanonade af spørgsmål til sit ma
teriale, som hun gør sit bedste for at besvare i det følgende analysearbej
de. Problemet: »Hvornår og hvordan er disse mange retsregler egentlig
blevet til?«, gør hun til et bærende problem, mens de følgende spørgsmål:
»Kan vi stole på, at det lovbøgerne foreskriver, er blevet efterfulgt i virke
ligheden? Er det alt om landbrugets indretning, vi får at vide, eller er der
lakuner?« desværre ikke fastholdes med samme ihærdighed.
Ud fra den almindelige opfattelse af Landskabslovene som indeholden
de regler af forskellig alder, der tilmed blev udsat for, som det siges s. 11,
næstsidste afsnit f.n., en »massiv påvirkning fra den kirkelige kanoniske
ret«, opstiller hun i sidste afsnit en hypotese om, at det må »være muligt i
de landboretlige kapitler at aflæse hvilke af retsreglerne, der er af højere
ælde og uden inspiration fra kanonisk ret, og hvilke, der er yngre« og så
ledes influeret af kirkens tanker.
Afsnittet om »Analysemetoden«, s. 42, er beskedent af omfang. Forfat
teren redegør heri for sine analyseprincipper, der synes båret af tre hen
syn: saglige (landbrugs- og landskabsforhold), retlige (mundtligt overle
veret eller skreven ret) og kronologiske (tidsfastsættelse af de enkelte lov
kapitlers tilblivelsestidspunkt). Ved tolkningen af det saglige indhold ind
drages andre end de retlige kilder, f.eks. arkæologiske, historiske, geogra
fiske og naturvidenskabelige. Ved hjælp af en udskillelse af de kronologi
ske lag antages det muligt gennem de enkelte reglers faktiske indhold at
udlede noget om den bagvedliggende fysiske virkelighed og dermed om
udviklingen i landbrug og landskab i århundrederne op til og omkring
Landskabslovenes nedskrivning.
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Om det lille nøgne barn, der sidder på en rød ble med et æble i hånden,
på bogens forside er en hedensk højmand eller et Guds barn får stå hen,
men barnet synes at være et symbol på afhandlingens udviklingstanke,
idet udvikling er alfa og omega i præses’ metodevalg. Forfatteren bygger
på en evolutionsteori, der sjældent tillader hende at overveje, om forskel
lige retsregler kunne tænkes at være samtidige eller synkrone, om de trods
afvigelser i det materielle indhold eller i formelle procesbestemmelser al
ligevel kunne afspejle samme og ikke forskellige lag. Det overvejes næp
pe heller nogetsteds, om danske og udenlandske regler om samme sags
forhold trods forskelle i alder kunne have fælles udgangspunkt.
Præses må et enkelt sted s. 305, 2. afsnit, erkende, at det efter gennem
gangen af det arkæologiske materiale omkring vejenes konstruktion må
konkluderes, »at der bestemt ikke er tale om en enkel udviklingskronolo
gi fra ældre simple veje til yngre og mere velkonstruerede veje«. En til
svarende åbenhed for variationer i de retlige sammenhænge havde måske
kunnet give anledning til nye synsvinkler, f.eks. s. 282, 3. afsnit, hvor
Poul Meyer citeres for at have opstillet tre skovbegreber. Hertil føjer
præses: »Under henvisning til det foran anførte om udviklingen af ejen
domsretten til skovene mener jeg, at de forskellige skovbetegnelser af
spejler en kronologisk udvikling«. Samtidighed overvejes ikke.
Metodevalget viser også, at forfatteren ikke tillægger økonomiske og
sociale forhold særlig betydning eller vægt som fortolkningsmoment,
skønt hun er opmærksom på, at lovene repræsenterer et socialt differenti
eret landbosamfund, jf. s. 44, 3. afsnit. Relationen mellem store jordbe
siddere og fæstere er i alt væsentligt holdt uden for undersøgelsen, således
at mulige lens- eller feudalretlige elementer i retsdannelsen er upåagtede,
selv om eksempelvis redegørelsen for irske forhold s. 45, sidste afsnit, og
s. 56ff. kunne have givet anledning til overvejelser over den bagvedlig
gende feudaliserings mulige omfang. Feudalretlige elementer i form af af
gifter og fæsteforhold med opregning af antal underlagte bønder for de
forskellige kategorier af stormænd kunne måske tydes i den retning. For
fatteren taler s. 46, 2. afsnit, og s. 58, 4. afsnit, om, at det omhandlede lov
materiale skulle beskrive en idealtilstand af det »irske samfunds materiel
le kultur«, som det er vanskeligt at drage paralleller fra. Måske er det sna
rere en idealbeskrivelse af den irske feudale jordejerklasse?
2. kapitel om »Gården og landsbyen« er opdelt i underafsnit om hen
holdsvis bygninger, toften og torpen. Landsbyen som retlig institution får
ikke mange ord. Ved gårdens bygninger tænkes på beboelse, stalde, svi
nesti, lægård, lader samt værksteder, vævehytter, badstue og endelig møl
ler. Undersøgelsen bygger i vidt omfang på arkæologiske resultater og på
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fremmede retskilder, eftersom Landskabslovene ikke konsekvent oplyser
om alle de nævnte dele.
Når møller medtages blandt gårdens bygninger, må forfatteren dog tilfø
je, at de nok ikke har hørt med til bygninger på toften inden for gårdsheg
net. Mindre husholdninger har næppe haft mere end en håndkværn. Vi får
at vide, at en mølle i engelsk 1100-tal i gennemsnit betjente 50 husstande,
s. 70, 3. afsnit. Møller af dette format repræsenterede allerede da en så
kompliceret teknologi, at bønderne nok måtte stå sammen om mølledrif
ten, som det fremgår af irsk ret, s. 45, sidste afsnit, hvor der tales om en an
del i en mølle, hvis der ikke stod en lokal stormand eller et kloster bag.
Uden at hæfte sig ved sammenfaldet, oplyser hun, at også dansk ret kendte
sådanne anpartsforhold vedrørende adkomstforholdet til møllen, jf. s. 77,
2. afsnit, om reglen i ESLIII, 7. Forestillingen om møllen som en del af en
gårds bygninger kunne være udtryk for det normale på den ideelle stor
mandsgård, ligesom det synes at have været tilfældet i irske kilder.
Afsnittet om toften s. 84ff. omfatter en beskrivelse af dens placering,
indhegning samt størrelse og afgifter. Spørgsmålet om afgifter er kompli
ceret, og præses gør sig umage med at fortolke de ældre bevisregler i VSL
og SKL omkring afhændelse af jord, jf. s. 99-101.
Torpafsnittet rummer redegørelse for oprettelse og placering af torper
og forskellige retlige problemer om almindingsjord og markskel. Det op
lyses i sammenfatningen s. 140, at torpanlæggelsen »startede omkring
500 e.Kr. i det midtyske område, hvorefter den i løbet af yngre jernalder
bredte sig nordpå til Skandinavien og vestpå til England«. Det havde fra
et retshistorisk synspunkt været interessant, om forfatteren havde funde
ret over, om reglerne om torpers forhold til den gamle bebyggelse havde
bredt sig på tilsvarende måde i det nævnte nordvesteuropæiske område.
3. kapitel om »Det dyrkede land«, s. 142ff., omfatter dels fælles mark
jorde, »utlænde«, dels særjorden benævnt ornum og stuf, dels dyrknings
systemerne. Mens toften oprindelig var gårdens særjord, og utlænde var
den senere tilkomne markjord, betegner ornum og stuf særjord tilkommet
på et andet retligt grundlag.
Annette Hoff fremsætter s. 209 f.n. den interessante komparative over
vejelse, at der er klart adskilte kronologiske lag at spore i tilknytning til
dyrkningssystemernes udviklingsproces, at den blot »lettere forsinket
fulgte den øvrige nordvesteuropæiske udvikling«. Der lægges her op til
en forestilling om en slags fælles dyrkningskultur. Men der spørges des
værre ikke, om den satte sig spor i de retlige kilder.
4. kapitel om »Det uopdyrkede land«, s. 21 Off., omfatter afsnittene
græsningslandet og husdyrholdet, skove og veje. Det er systematisk lidt
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uklart og savner ligesom de to foregående kapitler en overordnet fælles
problemstilling og en tilsvarende fælles konklusion til belysning af, hvad
der forbinder disse meget forskellige områder indbyrdes.
Sammenfatningen s. 247-248 giver dog et godt overblik over sammen
hængen mellem de forskellige reaktionsmuligheder som følge af indtræn
gende dyr, samt over forholdet mellem husdyr- og agerejer i tilfælde af
fredskrænkelser. I denne sammenhæng får vi i øvrigt at vide, at der var en
vis overensstemmelse mellem engelske, danske og svenske regler med
hensyn til handel med dyr.
Afsnittet om skoven s. 248ff. omhandler skovskel, adkomstretlige pro
blemer, dyrehold og fodring. Endvidere er medtaget problemer omkring
vilde dyr, jagt, træhugst og flåning af træer. I afsnittet drøftes vigtige ad
komstretlige problemer om ejerret og brugsret, fælleseje og privateje.
5. kapitel kaldet »Appendiks«, s. 316ff., har som undertitel »Kanonisk
rets indflydelse på landskabslovene«. Afsnittet bærer i det hele præg af at
være deskriptivt. Her præsenteres et udsnit af ældre og yngre retshistorisk
forskning, dansk som tysk. Når Annette Hoff eksempelvis lader retshistorikeren Henning Matzen (1840-1910) være samtidig med den tyske roma
nist F.C. von Savigny (1779-1861) turde det være lettere overdrevet. Mat
zen blev først professor i 1870, og da havde von Savigny været død i 9 år.
Om Stig Iuuls disputats Fællig og Hovedlod fra 1940 siges s. 318, sid
ste afsnit, at hovedsigtet med den var at undersøge den kanoniske rets
påvirkning af bl.a. arveretten, s. 319 f.o., hvilket tør være mere end en
mild forenkling. Iuul anførte selv i indledningen til Fællig og Hovedlod
(s. 19), at han ville undersøge »de i snævrere forstand formueretlige rets
virkninger som ægteskabet medførte i ældre tid«.
Efter forskningsoversigten følger en oversigt over »den første kristne
indflydelse« med spredte strejflys over den kanoniske rets udvikling fra
Augustin og Isidor af Sevilla og fremefter og en kort beskrivelse af frem
komsten af lærde romerrets- og kanoniskretlige studier i Bologna. Skønt
kanonisk ret tildeles en meget stor betydning for afhandlingens analyser og
argumentation, får man intetsteds en definition af eller nærmere redegørel
se for kanonisk ret og dens kilder. S. 322, sidste afsnit, henvises blot til »den
religiøse, bibelske sfære og påvirkningen fra den klassiske romerret«.
Kongen kaldes s. 321, 2. afsnit f.n., for Pax Iustus i stedet for Rex
Iustus, formentlig på grund af en forveksling med det to afsnit tidligere
omtalte princip Pax et iustitia. Rex iustus, den retfærdige konge, var et
vigtigt begreb i kirkeretten og for kirkepolitikken med kravet om, at kon
gen skulle beskytte kirken.
På grundlag af almindelige fremstillinger opregnes en række eksempler
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på retsområder i dansk middelalder, hvor den internationale kanoniske ret
fik indflydelse, således f.eks. i afsnittene om fejde og mandebod, medvir
kensansvar, Gudsfred og hærværk. Yderligere nævnes de processuelle
regler om jernbyrd, vidner, ed, sandemænd og appel samt nogle afsnit om
arv, testamente og lovhævd. Flere af de nævnte eksempler har ingen
særlig tilknytning til landboforholdene. Det har undret mig, at den tidlige
fredsret i øvrigt ikke har fået en selvstændig omtale. Jeg tænker især på
reglerne om hus- og gårdfred, mark- og vejfred samt de særlige årstidsbe
stemte fredsregler, som alle var relevante for landbrugerne.
Det hele afsluttes med en kort sammenfatning, der er overraskende ved
sin polemiske form vendt imod Ole Fenger for udtalelser, der ikke synes
drøftet umiddelbart i det foregående, se s. 351. Han citeres for at hævde,
at de nedskrevne landboretlige regler er »ganske upåvirket af fremmed
ret«. Det er ikke min opgave at forsvare Ole Fenger. Jeg vil blot påpege,
at der sker en næsten umærkelig glidning fra citatet s. 351 i det småtrykte,
hvor Fenger blot taler om »fremmed ret« til s. 361, 2. afsnit, hvor han af
præses indsnævrende påstås at have antaget, at Landskabslovene var
»upåvirket af kanonisk rets indflydelse«. Her forudsætter præses, at kano
nisk ret er lig med fremmed ret, skønt hun i øvrigt ikke citerer enkelt
stående kanoniske regler blandt sine udvalgte fremmede retskilder.
Der er i øvrigt andre steder i Fengers produktion, som går mere direkte
ind på hans opfattelse af kirkens indflydelse på landbosamfundet. Det
gælder f.eks. artiklen »Danelagen og danerloven« fra 1993, hvori han
hævder, at kirken ikke ønskede ændringer på landsbysamfundets område
med hensyn til dyrknings- og andre former for fællesskaber, overdragelse
afjord og løsøre, indtagelse af ny jord osv.1
Om kirken ønskede eller ikke ønskede at fremkalde faktiske eller kun
retlige ændringer, burde nok have indgået i overvejelserne, eftersom den
kirkelige ret tillægges så stor betydning for afhandlingens tese. Kirken er
hvervede tidligt omfattende jordarealer. Vi får ikke at vide, om kirkens
folk selv havde kendskab til landbrugsforhold og jorddyrkningsmetoder,
således som de antages at have til ny mølleteknologi, s. 75, 2. afsnit, eller
om de i bekræftende fald kunne have ønsket en indflydelse?
Afhandlingens slutkonklusion s. 352ff. virker generelt mindre tilfreds
stillende, fordi de tre kapitler 2., 3. og 4., hvorpå hele analysen hviler,
hver for sig savner fælles overordnede problemstillinger og dertil korre
sponderende konklusioner.

1. Ole Fenger, Fred og Ret i Middelalderen, 1993, s. 63f.
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Jeg vil i det følgende fremhæve to overordnede retshistoriske problemer,
som afhandlingen i forskellige forbindelser berører, nemlig retskildebe
grebet og ejendomsretsbegrebet, som derfor også for begges vedkom
mende implicerer flere underspørgsmål og afgrænsningsvanskeligheder.

3. Retskildebegrebet
Under retskildebegrebet vil jeg behandle følgende fire spørgsmål: kilder
nes karakter som retlige eller faktiske (også kaldet historiske), mundtlig
tradition som retskilde samt overgangen fra mundtlige til skriftlige kilder
og fremmed rets betydning for dansk ret.

Retskilde eller historisk kilde?
Indledningsvis vil jeg tage fat på præses’ opfattelse af begreberne retskil
de og historisk kilde. Som nævnt har hun i 1. kapitel under overbegrebet
»Kildematerialet« samlet danske landskabslove, udenlandske retskilder
og øvrige kilder, herunder arkæologiske levn m.v., hvorved man får ind
tryk af, at hun betragter alle grupper som historiske kilder til brug for sit
forsøg på at rekonstruere den faktiske fortid. En præcisering af begrebet
retskilde i forhold til det traditionelle historiske kildebegreb havde imid
lertid været ønskelig, idet forfatteren reelt synes skiftevis at bruge Land
skabslovene som retskilder i retshistorisk forstand, dvs. som faktorer, der
indgår i fastlæggelsen af, hvad der må antages at have været dagældende
ret, og skiftevis som historiske kilder, hvorfra man kan slutte noget om
den faktiske tilstand i landbrugssamfundet forud for nedskrivningen.
Stednavnematerialet bruges som supplerende historisk kildemateriale
til at påvise en slags udviklingskronologi inden for Danmarks grænser
med hensyn til brugen af torpnavne. Den på s. 122 f.n. - 123 f.o. indskud
te påpegning af torpbegrebets anvendelse, også uden for Norden, afsted
kommer kun i begrænset omfang overvejelser om mulige forbindelser
mellem torp/dorf-reglerne i europæisk og i dansk ret. Det, der her sam
menlignes, er faktiske forhold eller kilder til belysning deraf, ikke de ret
lige forhold eller reglerne om torpdannelser.
»Lovbøgernes levn af retsdannelsens grundprincipper er gennemgået
for at vise, at de forskellige stadier i retsudviklingen er repræsenteret side
om side ...«, siges det s. 352 f.n., dvs. her er det det retlige indhold, som er
tolket, mens det s. 353, første afsnit, understreges, at analysemetoden net
op har bygget på en tolkning af det faktiske indhold i Landskabslovenes
landboretlige kapitler, og at sammenligning med de øvrige nordvesteuro-
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pæiske retskilder fastholdes på detfaktiske indhold, idet formålet er at er
kende »udviklingsmønstre« om landbrugs- og landskabsudviklingen. Det
må selvsagt respekteres, men problemet er, at forfatteren ofte frygtløst går
ind i de danske reglers retlige indhold og prøver at fastlægge, hvad gæl
dende ret måtte have været, eksempelvis med hensyn til overdragelse af
jord, mens hun så godt som aldrig går ind i en drøftelse af det retlige ind
hold af fremmede retskilder. Derved kommer sammenligningen til at hal
te.
Mundtlig tradition som retskilde
Selv om præses baserer en meget væsentlig del af undersøgelsen på
skrevne kilder, gør hun problemet om uskreven ret og en mundtlig tradi
tion til en betydningsfuld del af sin argumentation i forsøget på at påvise,
hvilke regler der er af højere ælde og uden påvirkning fra kanonisk ret, og
hvilke der er yngre. Hun følger gængs opfattelse, når hun fremhæver, at
kongen i den valgte periode »principielt ikke kunne give nye love eller
måtte ændre på de gamle love, det vil sige at en egentlig central lovgiv
ningsmagt i ældre tid ikke fandtes«. Lovene antages for en stor dels ved
kommende udsprunget af »en mundtlig tradition i et stort set skriftløst
samfund, hvorved retsreglernes tilblivelsestidspunkter kan være yderst
vanskelige at fastsætte«, se s. 12, sidste afsnit. Nu var samfundet ikke
ganske skriftløst. Men der var mange, som ikke kunne læse og skrive.
Poul Johs. Jørgensen antog i Dansk Retshistorie s. 21, at der havde
været holdt egentlige retsforedrag på landstingene. Han byggede denne
opfattelse på udtryk i VSL, hvor der står »jeg« eller »vi«, som skulle rela
tere sig til foredragsholderen eller hans kreds, mens »I« var de på tinge
forsamlede. Derimod siger han ikke, hvorledes forholdene var på herreds
tingene, eller om, hvem der dér stod for erindringsstoffet. Annette Hoff
nævner s. 300, 3.-5. afsnit, reglen i ESL III, 12 (der nok afspejler forhol
dene på Landstinget), hvor udsagnet »vil jeg vente (med at udtale mig)
indtil flere kommer tilstede«. Om dette sted siger hun, at det, der »maner
til eftertanke er, at denne tvivlende sætning, indført i lovbogen som direk
te tale, har kunnet overleve nedskrivningen og de efterfølgende århundre
ders talrige afskrivninger, generation efter generation«. Men hun afslører
ikke for os, hvad eftertanken måtte have bragt for dagens lys?
Præses beskriver s. 277, næstsidste afsnit, hvorledes sædvaneretten
blev skabt i praksis: »retsreglernes brug har været afhængige af, om nog
le i kredsen af lovkyndige på tinge kunne erindre, hvad tidligere retsprak
sis havde været. Det var den fælles hukommelse af de mundtligt overle
verede regler, der var forudsætningen for, at retssystemet kunne fungere«.
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På den anden side kunne nye typer retstrætter fremkomme, efterhånden
som samfundet udviklede sig. På s. 24, 3. afsnit, rejser hun det interessan
te spørgsmål omkring nyopståede tvister, der aldrig før havde været et
problem, om andre end tingmændene kunne gøre gældende, hvad de men
te måtte være ret, eller måske mente nogle, at det ene burde være ret,
mens andre i kredsen mente noget andet, f.eks. som ved SKL’s og VSL’s
bestemmelser om afgiftsydelser af og handel med jord. Vi skimter her
omridset af en mere levende retsdannelse end den statiske erindringsret.
Nævnes kan også udtalelsen s. 12, 3. afsnit f.n., hvorefter lovenes sigte
kun var »at stadfæste hvordan man ideelt ønskede at afgøre retslige tvi
ster«, der også afspejler en anden retsdannelsesform.
I forbindelse med spørgsmålet om landsbyens ret til uopdyrkede skovog lyngområder i konkurrence med kongens krav på det, som ingen ejer,
anføres s. 258, 5. afsnit, at »virkeligheden må have været den, at skånin
gerne bevidst lod denne retsregel [SKL 71 ] indføre i den mundtlige sæd
vaneret, for at sikre sig lovhjemmel mod Kongens krav på almindingsjor
den«. Det forekommer et overraskende ordvalg at tale om at »indføre en
retsregel« for at sikre sig »lovhjemmel mod Kongens krav«, altså skabe
ny ret i form af lovgivning. Hele konstruktionen synes at hvile på netop
den skriftlighedsmodel, som i øvrigt fornægtes for den ældre periode.
Hvad forstår man da ved sædvaneret? Retshistoriens »grand old man«,
Poul Johs. Jørgensen, skriver (s. 126f.), at grundlaget for sædvaner inden
for privatretten ofte var at søge i aftaler (vedtægter, overenskomster), der
når de blev tilstrækkeligt almindelige, fremkaldte den opfattelse, at ind
holdet af dem også gjaldt for andre, skønt der ikke var truffet nogen afta
le derom. Det vil sige, at aftalernes indhold fik karakter af deklaratoriske
regler, der selvfølgelig kunne tilsidesættes eller ændres ved en ny udtryk
kelig aftale. Skåningerne kunne have truffet en overenskomst om ødejor
dene, men de kunne ikke selv »indføre« den i den »mundtlige sædvane
ret«. En aftale måtte tiltrædes af de jordejende storbønder, ærkebispen
samt kongen, hvis der var tale om en vedtægt med betydning for hele
Skåne. Den skulle derfor forelægges på Landstinget for at opnå gyldighed
som en (deklaratorisk) regel, der skulle følges af tinget ved påkommende
tvister mellem ærkebiskop og bønder, jf. den Skånske og Sjællandske
Kirkeret 1171 -74 henholdsvis kap. 13 og 21.
For engelsk rets vedkommende udtaler den fremtrædende retshistoriker
John Baker, at anglerne og sakserne var de første, der efter påvirkning fra
kirken introducerede skreven ret i England omkring 500-700. Denne ret
var ikke en kodifikation af eksisterende sædvaner eller udtryk for skabel
se af ny ret. Retten blev skrevet ned til brug for læsere, der formodedes al-
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lerede at kende sædvanerne, som et tilbud om netop sådanne faste deklaratoriske regler til at løse situationer, der hidtil var afgjort skønsmæssigt
ved forlig.2
Inden for den offentlige ret mente Poul Johs. Jørgensen, at sædvaner
normalt udviklede sig på basis af en mere eller mindre frivillig brug, der
blev tålt, indtil til sidst ingen kunne huske, at det havde været anderledes
(alderstidshævd), som f.eks. i forbindelse med pålæggelse af afgifter eller
håndhævelse af andre regale rettigheder. De således via private aftaler el
ler offentlige sædvaner udviklede regler blev, hvis de blev anerkendt af
tingene i retssager, til virkelige retsregler, siger Poul Johs. Jørgensen (s.
127).

Fra mundtlige til skriftlige retskilder
Når præses s. 352,2. afsnit f.n., nævner, at »Den mundtlige retstradition har
gjort, at også forældede retsregler blev overleveret, selv efter at de var er
stattet af nye og mere aktuelle regler«, forekommer det overraskende, efter
som den beskrevne svaghed snarere er typisk for en skriftlig retstradition.
Forandringer under en mundtlig sædvaneretstradition sker løbende og
mere eller mindre automatisk i forbindelse med afgørelse af retssager.
Vanskeligheden ved at oplyse, hvad der ligger længere tilbage i tiden, har
til følge, at nye sædvaner forholdsvist hurtigt kan danne sig.3 De illitte
rære tingmænd var næppe synderligt bundet af forgængernes afgørelser,
som ofte blev glemt eller dog erindret med modifikationer.4
Begrundelsen for skriftlighed har været flertydig. Ifølge Ole Fengers
artikel »Om kildeværdien af normative tekster« var det efter romernes
egen tradition patriciernes misbrug af et uskrevet retssystem, som begrun
dede plebejernes krav om skrevne love.5 Han henviser her også til Erik
Lams privilegium af 21. marts 1140 til Næstved Skt. Peders Kloster om
menneskers vanskelighed ved at huske: »Det som for nyligt og sidst er
sket, kan vi knap nok fastholde i hukommelsen, endsige besinde os på det,
der ligger langt tilbage og er fjernt«. Lægemidlet herimod er skriftlig nedfældelse af aftaler og beneficia, hvorved det er muligt at skaffe gyldige og
gode beviser.61 et gavebrev fra Valdemar den Store til Skt. Peders Kirke i

2. John Baker, An Introduction to English Legal History, 1990, s. 3.
3. Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie, 2. udg., 1947, s. 127.
4. Richard Potz, »Zur Kanonistischen Privilegien Theorie«, Das Privileg ini europäischen
Vergleich, I, 1997, s. 27-29.
5. Ole Fenger, Fred og Ret i Middelalderen, s. 98.
6. Se nærmere DD I 2, nr. 78, og DRB I 2, nr. 78.
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Slesvig fra 1175, hvori kongen overdrog halvdelen af sin regale møntret
til bisperne, bruges også kønne ord om fordelen ved den skriftlige medde
lelse: »Da hukommelsens kostelige skat er brevet, som med uforanderlig
sandhed fortæller om begivenhedernes rækkefølge ...«.
Om Vederloven udtalte Svend Aggesen, at »det som man antager har
tabt sin kraft på grund af ælde, det genoprettes ved hjælp af skrift«.7 Man
kan i samme forbindelse henvise til Knud VI’s manddrabsforordning fra
1200, som taler om, at »kongen ikke har givet en ny lov, men kaldt den til
bage til den menneskelige erindring, hvorfra den var forsvundet, idet den
fastsat i gamle tider, ved årenes mængde, som er glemselens moder, er
fordunklet i uvidenhedens tåger«.
Nævnes kan også det kendte brev om bispevisitatser på Gotland, der
skulle stamme fra tiden omkring 1220-1223, og hvori Anders Sunesen
skulle have anført, at »strid og trætte ofte opstår af den grund, at selve de
love og retsregler, som de, der i landet bo, skal holde sig efterrettelige,
ikke er nedskrevne, men på grund af glemsel enten er helt fordunklede el
ler også opfattes på forskellig måde efter enhvers forgodtbefindende, så
må det være meget nyttigt, at disse love betros til skriften, for at såvel mu
lighed for fejltagelse som for vrang tolkning fjernes, og der gives støtte til
den skrøbelige hukommelse ...«. Brevet er som bekendt en senere kon
struktion.8
Der udvistes i det 12. og tidlige 13. århundrede stor ihærdighed fra kir
kens side for at få retten nedskrevet i de såkaldte retsbøger. Retsbøgerne
forvandlede sig efterhånden fra private samlinger, consuetudo in scriptis
redacta til consuetudo approbata, idet man begyndte at kræve kongelig
bekræftelse af den almindelige verdslige sædvaneret som ved JL.9
I indledningen til Justinians store lovsamling, Corpus luris Civilis, re
degøres for den romerretlige opfattelse af begrebet ret. Det fremgår af
1.1.2.3., at retten består af skreven og uskreven ret, og efter 1.1.2.9., at den
uskrevne ret kommer i stand, derved at den billiges ved at blive brugt.
Endvidere siges, at rettens fremtrædelsesform er afhængig af, hvorledes
man har indrettet samfundet: Spartanerne opfatter det som ret, der er be
troet hukommelsen, mens athenerne følger det, som er skriftligt nedfældet

7. Den danske Rigslovgivning Svend Aggesen Text I; Inger Diibeck, »Skånske lov og den
europæiske baggrund«, Historie, 18,3, 1990, s. 411.
8. Se Inger Diibeck, »Skånske lov og den europæiske baggrund«, s. 408 ved note 29, jf. DD
I 7, nr. 334, og DRB I 7, nr. 334, hvoraf fremgår, at brevet er en uægte konstruktion fra det
14. århundrede.
9. Sten Gagnér, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, 1960, s. 356.
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i love. Romerne synes således at opfatte den skrevne og den uskrevne ret
som samtidig og sideordnet, dvs. at der ikke var tale om, at al uskreven ret
nødvendigvis var ældre end den skrevne. Mere betydningsfuldt for dansk
ret var nok, at den skelsættende kirkeretlige retsbog, Gratians Dekret, der
netop fremkom i 1140, meget snart blev kendt i Danmark. Heri redegjor
des for, at den menneskelige lov, ius, kunne bestå af nedskreven sædvane
ret, lex, eller af mores = lang tids skik og brug. Dekretets undertitel var i
øvrigt også »de iure scripto et non scripto«.
Den mundtlige retstradition sikrede samfundet en større fleksibilitet
end den skriftlige. Reglerne i det skriftbaserede system har tilbøjelighed
til at stivne og bliver vanskelige at ændre, hvilket kan tendere i retning af
en kulturlammelse, alt selvfølgelig kun i det omfang reglerne overhovedet
bliver effektueret og efterlevet, hvad vi i mange tilfælde ikke ved meget
om.
Fremmed rets betydning
Forfatteren berører flere steder spørgsmålet om påvirkning eller dog for
bindelse til eller lighed mellem danske og fremmede forhold. På s. 74, 3.
afsnit, nævnes, at »de danske vikinger har mødt vandmøllerne i drift på
deres togter til England, Irland og Normandiet, og det er nærliggende at
formode, at vikingerne har bragt denne viden med sig hjem, såfremt der
har været brug for den teknologiske nyskabelse som møllen var« (et i pa
rentes bemærket lidt overraskende forbehold). Og videre på s. 75, 2. af
snit, tilføjes, »Da en del af møllerne er knyttet til klostrene, må det anta
ges, at munkene medbragte viden om mølleteknologien fra deres ordens
brødre på kontinentet, og på denne måde var ansvarlige for en del af det
middelalderlige møllebyggeri i Danmark«.
Forholdet mellem disse to formodninger drøftes ikke nærmere, og de
sættes heller ikke i relation til de efterfølgende bemærkninger om Land
skabslovenes mølleregler, f.eks. med tanke på overvejelser om en mulig
fremmedretlig indflydelse på dansk mølleret, og langt mindre på landbo
retten i det hele. Generelt set modtog magteliten i Danmark siden vikin
getiden mange impulser udefra. Via kirken kom ikke blot romersk og kir
kelig retskultur, men også bygningskunst, sprog og litteratur fra de ro
manske lande. Indflydelse fra Sachsen kan også påvises, og endnu i 1100tallet modtog Danmark stor indflydelse fra England.
Iblandt foretager præses en slags indirekte komparation på det retlige
indhold, f.eks. s. 178, 2. afsnit, om hegning af gårde efter JL III, 57, og
Ine’s Law kap. 40, dog ikke i henseende til konklusionen om, at de må af
spejle samme individuelle dyrkningssystem, men med hensyn til kravet
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om, at man skal hegne sin gård og sikre gårdsfreden. I den polemiske re
degørelse for Elsa Sjöholms forskning omkring langobardisk ret indrøm
mes endvidere en vis påvirkningsmulighed mellem denne og dansk ret,
måske via kanonisk ret. Og netop dette, at to forskellige retssystemer kun
ne modtage samme påvirkning fra et tredie, mere overordnet retssystem,
som f.eks. kanonisk ret, romerretten eller lensretten, burde nok have
været genstand for større interesse. Selv om man finder klare forskelle i
reglernes faktiske indhold, f.eks. om eventuelle bødeangivelsers størrelse,
kan det ikke udelukkes, at en retlig komparation på samme tid ville pege
på visse ligheder, f.eks. om reglernes karakter af proces- eller strafferegler, om retsbrudets karakter af fredskrænkelse eller krænkelse af
adkomstretlige forhold, om betydningen af personlig skyld eller kollek
tivt ansvar, om et retsbrud medførte både bøde og erstatning eller kun en
af delene.
Det er svært at frigøre sig fra det generelle indtryk, at den mundtligt
overleverede (endnu ikke nedskrevne) sædvaneret for præses stort set var
den »rene vare«, ren dansk, selvgroet ret, og at først nedskrivningen be
virkede påvirkning udefra, nemlig fra kanonisk ret, jf. s. 325, 4. afsnit.
Trods det store og fortjenstfulde arbejde, som præses har ydet omkring
indsamling og analyse netop af fremmede retskilder, synes hendes grund
holdning at være, at en påvirkning eller »konsekvent indflydelse« herfra
ikke kan påvises, skønt det modsatte, eksempelvis en påvirkning fra dan
ske Landskabslove til de yngre svenske, synes underforstået, f.eks. i af
handlingens allersidste sætning s. 363. Den læser, som på grund af kilde
materialets karakter havde håbet på en vis drøftelse af europæisk rets mu
lige betydning for dansk landboret bliver skuffet. Måske vil han fornem
me, at den skarpe afvisning af en »konsekvent indflydelse« kan skyldes,
at forfatteren i mange tilfælde har undladt at anlægge dette perspektiv i
forbindelse med sin analyse.
Jeg er enig med Ole Fenger, når han siger, at bondesamfundet i Jylland
med omliggende øer og Skåne i yngre germansk jernalder ca. 500 til 700
e.Kr. »sandsynligvis har været reguleret sædvaneretligt på en måde, der
kan sammenlignes med de ældste lag i de kontinentale og de angelsaksiske stammeretter fra perioden«.10 Han understreger, at der er så mange
fælles træk imellem disse stammeretter, at vi »med mening kan tale om en
germansk retsorden. En sådan har også eksisteret i det område, der blev til
Danmark - for hvor der er et samfund, er der også ret«. Derfor vil jeg run-

10. Ole Fenger, Fred og Ret i Middelalderen, s. 31.
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de problemet om retskildebegrebet af med et spørgsmål: Var den tidlige
danske sædvaneretlige landboret udtryk for et selvgroet retssystem med
vandtætte skodder i forhold til andre nordeuropæiske stammeretter, indtil
nedskrivningen begyndte at åbne for kanoniskretlig indflydelse, eller var
Danmark allerede før denne nedskrivning en del af en nordvesteuropæisk
retskultur?

4, Ejendomsretsbegrebet
Ejendomsretsbegrebet spiller en vis rolle for præses i beskrivelsen af
særjorde (ornum og stuf), og hvor der i øvrigt forekommer overvejelser
om individuelt drevne arealer i forhold til fællesdrift og fællesarealer, jf.
f.eks. s. 95, 4. afsnit, om opbrydning af gærder, hvor det siges, at »Efter
bødesatsen at dømme var toftegærdet altså mere betydningsfuldt end de
øvrige gærder, velsagtens fordi der i højere grad var tale om krænkelse af
den private ejendomsret«. Var det generelt set adkomstretlige regler eller
fredsretlige regler, som var afgørende ved bedømmelsen af gærdebrud?
Eftersom vi befinder os inden for området »markfred«, er jeg tilbøjelig til
at lægge mere vægt på den fredsretlige side, dvs. den straffe- eller reakti
onsretlige side.
I 1982 udarbejdede Ole Fenger sammen med Bodil Møller Knudsen og
Helle Reinholdt for Projekt Middelalderbyen en rapport, »I være have«,
om besidderens ret til hus og jord i middelalderen, hvor han kritisk over
for ældre teori nærmere redegjorde for det naturretlige ejendomsretsbe
greb, som det bl.a. kom til orde i den franske menneskerets- og borger
retsdeklaration fra 1789, og påviste (s. 157ff.), hvorledes begrebet i større
eller mindre grad har påvirket historisk og retshistorisk forskning. Begre
bet selveje henfører Fenger til landboreformernes regler om overgang fra
fæstegods til selveje. Bøndernes overgang den modsatte vej i middelalde
ren fra selveje til fæste har ingen endelig forklaring fundet endnu.
Fenger lægger en del af skylden for anvendelsen af det anakronistiske
ejendomsretsbegreb på forrige århundredes oversættelse af middelalderli
ge tekster. Det er risikabelt at projicere moderne begreber tilbage på forti
dens retsforhold. Ejendomsret defineres i dag som en ret til almindelig rå
den over en ting i enhver henseende, hvor der ikke ved lovgivning eller
privat aftale er fastsat grænser herfor. Vi har ingen tilsvarende middelal
derlig definition. Anders Sunesen brugte udtrykket »hans eller sit« for at
markere et tilhørsforhold eller f.eks. at have i hænde SKL 49 (AS 18). El
lers benyttede han romerretlige begreber, hvis de var dækkende for dan-
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ske forhold, f.eks. communio bonorum for fællig, hvorimod lovhævd ikke
betegnedes med begrebet for ejendomshævd usucapió, men ved hjælp af
forskellige udtryk for besiddelse, f.eks. legitime possidenti for retmæssig
besiddelse. Fengers eget resultat er det lidt pudsige begreb »i være have«
som betegnelse for et besiddelsesbegreb, der indeholder nøglen til for
ståelse af et funktionelt adkomstbegreb.
Ejerbegrebet skal i det følgende drøftes og søges afgrænset i flere for
skellige relationer: i det interne anpartsforhold mellem den enkelte by
mand og landsbyfællesskabet på den ene side og på den anden i det eks
terne forhold mellem landsbyen og kongens regaleret. En tredie relation
udgjordes af forholdet mellem køber og sælger ved afhændelse afjord, og
en fjerde udgjordes af arve- og skifteforhold inden for familie og slægt.

Den enkelte bymand og fællesskabet
Efter Poul Johs. Jørgensen (s. 178) var det fællesskab, som omfattede
landsbyens jord, retligt set et samejeforhold. Landsbyen var ikke en juri
disk person (korporation), der ejede jorden. Enhver anpartshaver kunne
frit disponere over sin andel ved retshandel og derved sætte en anden i sit
sted. Denne andelsret angaves ved bolbegrebet, der både havde denne in
terne betydning som landsbyanparten for den enkelte gård og en ekstern
øvrighedsbetydning, nemlig med hensyn til landsbyanparten af visse
skatter og afgifter.
Annette Hoff siger s. 128, 2. afsnit, i forbindelse med spørgsmål om al
mindingsskov: »Men det er vigtigt her at bemærke, at bønderne altså i
fællesskab havde ejendomsretten til almindingsskovens jord«. Der kan
også henvises til s. 130 f.n., hvor der tales om, at det er »muligt, at »ejerlaugene« i visse dele af Danmark allerede tidligt i jernalderen har været så
veldefinerede ...«, og videre at »det øde område var inddraget i ejerlauget...«, se også s. 131 f.n. om »ejerlaugets ressourceområde«. Hun synes
nærmest at opfatte landsbylauget som en korporation eller juridisk per
son, der ejede almindingsjorden i fællesskab. Jeg er enig med Poul Johs.
Jørgensen i, at dette ikke var tilfældet, og at der var tale om en slags sam
eje, men jeg opfatter ligesom Poul Meyer snarere fællesskabet som udtryk
for en organisation eller et interessentskab til varetagelse af fælles opga
ver.11 Annette Hoff nævner faktisk selv s. 186, 5. afsnit, om envangsbruget, at det var et kollektivt foretagende, hvor den enkelte jorddyrker blev
underlagt et vist regelsæt, for at fællesskabet kunne fungere. Når hun

11. Poul Meyer, Danske Bylag, 1949, s. 39ff., om »Bystævnet«.
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hævder, at SKL 188 rummer et yngre træk i procesretten ved den mang
lende bevisførelse (s. 188, 1. afsnit), idet loven slet og ret påbyder den by
mand, der unddrager sig det kollektive hegningsansvar, at betale bøder,
og ikke giver ham nogen mulighed for at frakende sig ansvaret ved hjælp
af edsbevis fra mededsmænd, stiller jeg mig tvivlende. Jeg læser de om
talte regler på en lidt anden måde, ikke som bevisregler, men dels som
regler om markfreden og dels som regler om forholdet mellem den enkel
te bymand og landsbylauget, dvs. det interne retsforhold. Der er tale om
en slags »laugsretlige« regler truffet ved indbyrdes overenskomst, hvoref
ter det, som alle har vedtaget, skal efterleves af alle, jf. s. 186, 3. afsnit f.n.
En mand eller to kan ikke senere forhindre beslutningen uden at ifalde
bøde over for fællesskabet, jf. princippet i JL I, 50.
Både hegnsregler og regler om vogtning af kreaturer handler om brud
på markfreden. Oprindelig skulle hver enkelt bymand selv hegne sig fred
til for sin egen ager. I JL III, 57, pålægges bymændene en kollektiv hegns
pligt, jf. JL III, 58, for så vidt angik vangebruget, men ikke særjord. JL
III, 57, bygger i øvrigt på en fællesvedtagelse mellem bymændene. Den
kræver først interne bøder og derefter afgørelse på tinge med bøder også
til kongen.
Den omtalte fællesskabsproblematik dukker også op i afsnittet om hyr
der i forbindelse med en udlægning af reglerne i ESL II, 71 og 73, se s.
220f. Efter ESL II, 73, skulle kvægejer kun betale erstatning, ikke bøde,
hvis der var fælles hyrde, og kvæget var brudt ind gennem vangens gær
de, men ville en af granderne ikke have hyrde fælles med de andre, og
hans kvæg kom i vangen, måtte han både erstatte og bøde. Fra denne kla
re ansvarsregel slutter præses s. 221, 2. afsnit, at de lovkyndige ønskede
fælleshyrde i stedet for egen hyrde. Mon ikke der blot er tale om differen
tierede ansvarsregler for fælligforhold og for enkeltmandsforhold?
Når hun i det følgende afsnit 3 på s. 221 taler om at »tvinge granderne
til at have fælles hyrde«, og at man har »benyttet sig af lovens magt« til at
påtvinge fælleshyrde, synes hun at bortse fra fællesskabsmomentet. Hvis
man læser ordlyden i ESL II, 71, og især II, 72, fremgår det, at granderne
i fællesskab havde antaget en hyrde. ESL II, 72, bruger udtryk som »gran
dernes samtykke«, »tilladelse af alle granderne« og »man skal ikke bøde
for dem, der har fået tilladelse af alle«. Der er her typisk tale om et rent
fællesforhold, hvor vigtige beslutninger for fællesskabet skal træffes i
enighed, mens beslutninger om den enkeltes andel eller anpart træffes af
anpartshaveren.
Omtalen af gadestævnet og kirkestævnet s. 228, næstsidste afsnit, og
den fælles hegningsoverenskomst mellem flere landsbyer burde have
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været sammenkoblet med de omtalte regler om landsbyen som retlig or
ganisation. Præses er faktisk selv inde på tanken, når hun karakteriserer
gadestævnet som en institution med besluttende kompetence under hen
visning til ESL II, 76. Men hun har ikke søgt at afklare forholdet mellem
tinget og gade- eller grandestævne. Grandestævnet havde kompetence i
småsager og kunne der afgive kendelse om bøder. Hvis man ikke rettede
sig efter en kendelse, måtte man efter Poul Meyers opfattelse, som jeg fin
der rimelig, gå til tinget. Han påpegede i Danske Bylag s. 36, at Land
skabslovene har mange eksempler på bymændenes kompetence til at ind
gå aftaler om retsforhold, og at de uden tingets medvirken kunne afgøre
forskellige retstvister, ja endog idømme bøder. Men hvis der skulle gen
nemtrumfes en tvangsfuldbyrdelse af bødebetaling, måtte tinget medvir
ke.
Han tilføjede, at de mange bestemmelser efter hans mening efterlader
det hovedindtryk, at Landskabslovene i udpræget grad var polemisk ind
stillet over for bylagets domsmyndighed. En vagtsomhed fra de kredse,
hvorfra retsbogsoptegnelsen udgik, fandt han forståelig i en tid, hvor det
offentlige ting, ikke mindst landstingene, tilkæmpede sig »autoritet til at
sætte lov og dom over selvtægt«. Poul Meyer antog således, at bylaget i
ældre tid har varetaget egne tvistemål og haft et udpræget selvstyre.

Kongens regaleret, private adkomstrettigheder og forhold til landsbyerne
Kongens vandløbsregale nævnes s. 78, og s. 80, næstsidste afsnit, opreg
nes med støtte i Poul Johs. Jørgensen de forskellige kongelige regaler om
fattende almindinger, forstrande, ubeboede øer og ejerløst gods samt sun
de, fjorde og større åer.12
Præses opfatter den kongelige regaleret i forbindelse med almindings
skoven som en ejendomsret, jf. s. 255ff. Hun kan hos Poul Johs. Jørgen
sen (s. 186) finde en vis støtte herfor ud fra ordlyden af JL I, 53, om, at
kongen ejer jorden og bønderne skoven. Principielt medførte regalet en
vis brugsret for befolkningen, f.eks. ret til græsning, til at drive svin på ol
den og til at hugge træ i skoven. Han antog, at kongens ret efterhånden var
blevet opfattet som en ejendomsret. Præses bruger i flere sammenhænge
betegnelsen »ejerlauget« i forhold til de øde uopdyrkede områder. Således
fastslår hun s. 130 f.n., at SKL’s regler for ødemarkens opdyrkning faktisk
forudsætter, at »det øde område var inddraget i ejerlauget«. Over for prin
cippet, om »hvad ingen ejer, ejer kongen«, anføres det s. 131 f.n., at

12. Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie, s. 265.
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landsbyerne ved deres tidlige »hævdvundne ret til og bolinddelingen af
såvel opdyrket som uopdyrket jord indenfor ejerlaugets ressourceområ
de«, var et »modtræk til Kongemagtens begyndende krav på regalret til
ødejord«.
Der kan også henvises til s. 258, 3.-5. afsnit, hvor SKL 71 omtales som
en regel om, at »alle havde en alminding sammen«, som nogle i byen vil
le opdyrke. Atter siges det, at kongen tydeligvis ikke kan hævde sin ret til
»det som ingen ejer, idet ejerlaugets beboere havde retten til den uopdyr
kede almindingsjord ...«. I 5. afsnit anføres, at der kunne være tale om en
bys »egen uopdyrkede jord«, som SKL 71 nævner, men at reglen skal for
stås som omfattende dejord- og skovarealer, som »lå helt udenfor byernes
ejerlaug«. Hvorfor det? Her ser vi igen et eksempel på en udglidning: Der
er intet i ordlyden, som taler for, at alminding, som »ingen ejer«, skulle
være omfattet. Tværtimod bruges netop udtrykket »og har alle en almin
ding sammen ...«. Heller ikke AS 32 giver den mindste antydning om, at
ødejord, som ingen ejer, skulle kunne inddrages af landsbyen. Der tales
kun om, at noget holdes »uskiftet i fællig afen landsbys indbyggere«.
Præses siger øverst s. 287, at kongemagten forsøgte »gennem påkaldel
se af regalretten, at få ejendomsretten over almindingsskoven«, og at bøn
derne gennem fælles udstykning af skovområderne forsøgte »at komme
Kongemagten i forkøbet med hensyn til ejendomsretten til de fælles skov
arealer«, jf. også s. 128, 2. og 3. afsnit. I »Sammenfatning og konklusion«
s. 362, næstsidste afsnit, jf. s. 255, fremhæves, at skoven har udgjort et
væsentligt ressourceområde for landbruget, så væsentligt, at der i vikinge
tidens slutning udspillede sig en kamp om ejendoms- og brugsretten her
til. Denne påstand om sammenstødet mellem bøndernes interesse i øde
uopdyrkede områder og kongens regaleretlige interesser finder imidlertid
ikke en tilfredsstillende forklaring. Jeg kan ikke tilslutte mig den konklu
sion som følger: »Det kan i de danske landskabsloves retsregler om sko
venes brug påvises, at bønderne i Østdanmark, som modtræk til Kongens
forsøg på at tilkæmpe sig ejendomsretten til almindingsskovene, i slutnin
gen af vikingetiden inddrog skovarealerne i landsbyens ejerlaug, hvoref
ter Kongens regalkrav ... ikke kunne gælde for disse skovarealer«, se s.
359. Det er ikke dokumenteret ved hjælp af SKL 71. SKL 71 (AS 32) om
handler landsbyfællesskabets interne stridigheder omkring en fælles al
minding, der beskrives som skov eller lynghede eller anden ødemark,
hvoraf nogle vil opdyrke den og andre ikke. Reglen er processuel, og af
gørelsen henlægges til herreds- eller landsting. Det synes noget vidtgåen
de at slutte som her gjort, at reglen var indført alene for at imødegå kon
gens krav på almindingsjord. Den ligner snarere en regel om, at landsby-
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fælligets interne stridigheder ikke længere måtte løses lokalt ved gade
stævne, men skulle forelægges det offentlige ting til afgørelse.
Noget andet er, at skåningerne har haft større ødejordsarealer knyttet til
landsbyerne end i det øvrige Danmark. Det er også muligt, at de som be
kendt ret stridbare skåninger har kunnet nære tanker i den antydede ret
ning om at begrænse kongens regaleretlige krav over ødejord, som ingen
ejede. Men SKL viser ikke, at den danske kongemagt på samme måde
som den svenske måtte opgive sine krav på almindinger.13
Præses er på s. 256 inde på sondringen mellem kongelev og patrimoni
um og taler herunder også om kongens private skove som modsætning til
almindingsskovene, og hun refererer gængs opfattelse af, at patrimonium
var ældre end kongelev. Men de kongelige regaler tilhørte ikke kongen på
samme måde som patrimonium eller slægtsgods. Regalerne var en del af
krongodset, hvorover kongen havde en begrænset selvstændig rådighed,
bl.a. afhængigt af rigets fremtrædende mænd. Selv om bønderne således
skulle have opfattet kongens ret som en »ejendomsret«, var der kun tale
om en regaleret for den til enhver tid valgte konge qua konge, dvs. en
slags prærogativ. Dette prærogativ gav kongen kompetence til at udstede
privilegier, f.eks. til brugsretten over skoven som i Knud VI’s brev til ind
byggerne i Järrestad og Ingelstad omtalt s. 257, 3. afsnit, eller i form af et
mølleprivilegium indeholdende eneret til udnyttelse af vandkraften for
mølleejer.
De meget vigtige retshistoriske problemer omkring mølleprivilegier,
mølletvang og kongens regalerettigheder over større vandløb berøres s.
80-81, uden at der gøres forsøg på at sætte dem i relation til den euro
pæiske retsudvikling. Men s. 257 ser vi et forsøg på en sammenligning
med Flandern og England omkring almindingsskovene. Den klare sam
menhæng mellem fremkomsten af store møller med stort vandforbrug,
der var retligt sikret ved mølleprivilegium og mølletvang som et udtryk
for mølleejers eneret, og det deraf følgende ophør af små familiekværne,
repræsenterer et stykke fælleseuropæisk retskultur. Der kan ikke herske
tvivl om, at de middelalderlige mølleprivilegier har fulgt generelle regaleog privilegieretlige principper i europæisk retsudvikling.
Sin teoretiske udformning fik regaleretten i den lærde romanistiske
retsteori, der udgik fra Bologna og andre universiteter, og sin første ned
fældning i europæisk ret skete ved Frederik I’s lov givet på rigsdagen i
Roncaglia 1158, hvori der var opregnet de allerede da gængse regaler,

13. Poul Meyer, Danske Bylag, s. 146f.
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såsom offentlige veje, sejlbare floder, havne, forstrande, told, mønter, bø
der, forladt gods, afgifter, ægt og andre tjenester, borge og skibe, doms
magt, fiskeri, saltindvinding, konfiskation af majestætsforbryderes gods,
danefæ m.v.14
Kirken overtog den af de romerske kejsere udviklede praksis med at
udstede privilegier, som i øvrigt blev et vigtigt led i udviklingen af skre
ven ret. I perioden efter 700-tallet forløb udviklingen sideløbende både i
kirkelig og verdslig privilegieret. Hvis kongen mødte modstand mod sine
krav på kongelige rettigheder, fik han ofte støtte fra kirken.15 Således fik
Valdemar Sejr støtte fra Gregor IX ved et brev af 23. november 1240, der
bemyndigede kongen til at tilbagekalde de rettigheder, som hans forfædre
havde afhændet til skade for kronen i modstrid med kroningseden.16 I
Danmark havde kongerne allerede i 1000-tallet hævdet forskellige rega
ler, såsom møntregalet og retten til at opkræve afgifter, told og bøder samt
ret til danefæ.17 I Kong Niels’ brev til Skt. Knuds Kirke i Odense (11041117) fik brødrene ret til at nyde flere kongelige rettigheder med undta
gelse af vrag, ledingsbøde og fredkøb, hvorimod de skulle nyde halvdelen
af danefæ og fredløses boslod.181 Svend Grathes privilegium (1146-1157)
til Ribe bisp og kirkens landboer, skulle bispen nyde halvdelen af kongens
ret, iuris regii, med undtagelse af forban, strandvrag og 40-marksbøder.19
I et gavebrev fra Valdemar den Store til Skt. Peders Kirke i Slesvig 1175
overdrog kongen halvdelen af sin regale møntret. Regalerne udgjordes af
en række fiskale og andre kongelige særrettigheder.20
Til supplement for det allerede sagte kan der også henvises til C.A.
Christensens omtale af de kongelige prærogativer i artiklen »Begrebet
bol«.21 Han opfatter kongens markskelsridning som en slags dømmende
myndighed og påpeger, at denne kompetence må have været betydnings
fuld i forbindelse med afgrænsningen mellem de øde og ubebyggede al
mindingsområder, som ingen ejede, og landsbyjorde. Kongens beføjelser
var hjemlet i sædvaneretten ifølge et diplom fra Valdemar den Store,
hvor det siges: sicut moris nostri est.22 Kongemagtens tidlige beslag-

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte. I, 1972, s. 177ff.
Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, VII, sp. 522.
DRB 17, nr. 61.
Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, XIII, sp. 698.
DRB I 2, nr. 32.
DDI2, nr. 98.
Se Inger Diibeck, »Skånske Lov og den europæiske baggrund«, s. 406ff.
C.A. Christensen, »Begrebet Bol«. Historisk Tidsskrift, 1983, s. 27f.
DDI2, nr. 128 (1158-60).
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læggelse af øde jord og påbud om en almindelig ledingspligt for den dyr
kede jord opfatter han som tegn på fremvæksten af en kongemagt med
fysiske tvangsmidler bag sig. Idet han henviser til en artikel af Anne
K.G. Kristensen, rejser han spørgsmålet, om der lå feudalretlige tankegange bag.23
Forholdet mellem køber og sælger
Overdragelse af retten til jord skulle ske ved skødning på tinge af bevismæssige grunde, jf. JL I, 37, og SKL 52, men sælgeren skulle med sine
frænder i tre vintre »hjemle og værge« jorden for køberen, for lovhævd er
ikke mindre end tre vintre, siger JL I, 41, jf. SKL 78. I appendikskapitlet
s. 350 redegøres samlet for lov- eller lavhævdsbegrebet, hvorefter sælge
ren skal hjemle jorden for erhververen, dvs. beskytte ham mod en anklage
for uretmæssig hjemmel. På s. 140, 3. afsnit f.n., tales om, at den »treåri
ge lovhævd peger i retning af, at torpkapitlerne i JL er blevet til før kano
nisk rets krav om 40 års lovhævd på jord«.
I justiniansk romerret opererede man med tre slags hævd i betydningen
udslukkelse af ejers ret: en 3 års usucapió vedrørende løsøre, og en 10- el
ler 20-årig præscriptio longi temporis vedrørende jord. En besidder i god
tro kunne uden anden adkomst opnå en ekstraordinær hævdsret efter 30
år. Denne regel overtoges og udbyggedes af kanonisk ret til gunst for kir
ken, jf. JL I, 44. Mens reglerne om lovhævd kun gav en bevisret for be
sidderen, betød hævdserhvervelse efter 30 års besiddelse for kirken eller
40 års besiddelse for menigmand af kirkens jord erhvervelse af fuld ad
komst til ejendommen uden andet bevis end selve hævden. Her behøve
des derfor hverken skødning eller lovhævdshjemling som bevis over for
den, som ville anfægte adkomsten.24 At tale om 40 års lovhævd er en con
tradicho in adjecto. Der er tale om en sammenblanding af den treårige
lovhævd til besiddelse uden fuld adkomst med den 40-årige ordinære
hævd til fuld adkomst uden skødning. JL I, 55, som er omtalt på s. 160, 2.
afsnit, bestemmer, at hvis en by skulle solskiftes, »skulle hver mand før
rebningen opgive sin hævd på besiddelser i hele marken, dog ikke hvis

23. Anne K.G. Kristensen, »Frie bønder i tidlig europæisk middelalder: selvejere, frigivne el
ler hvad?«, Historisk Tidsskrift, 1980, s. 419ff., især s. 430, hvor hun netop tager fat på
spørgsmålet, om al jord oprindelig var blevet betragtet som kongens eller hærens jord, en
ager publicus, der blev delt ud til len eller anden form for leje eller besiddelse, som i tidens
løb, undertiden sammen med jordoverdragelser, kunne ændres til en ejerform ved hjælp af
el kongeligt privilegium. Hun peger på, at et ager pub!/cw.s-begreb forekom både hos fran
kerne og i det angelsaksiske England.
24. Ole Fenger m.fl., »I være have«, 1982, s. 24 og 110.
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der var tale om ornum ...«. Derved understreges, at lovhævd var en ret til
besiddelse, ikke til fuld adkomst.
På s. 155-158 gengives kort en række diplomer, der retskildemæssigt
repræsenterer praktiske retsforhold og ikke blot »normative« regler. Der
er tale om eksempler på overdragelse af særjorder i form af mageskifte,
ved gavedisposition eller lignende samt ved almindelig skødning. De ud
gør et vigtigt bidrag til fortolkningen af Landskabslovene. Tre af diplo
merne (nr. 164, 203 og 216) bidrager tillige til at belyse, hvorledes kir
kens besiddelser og erhvervelser for klostrene sikredes mod udenfor
ståendes krav. Det skete, ved at henholdsvis ærkebisp Absalon som apo
stolsk legat, pave Cølestin III og kong Knud VI stadfæstede nogle erhver
velser. Det havde været interessant at få belyst, om disse tre diplomer kan
opfattes som udtryk for, at kirken ikke fandt adkomstreglerne i verdslig
ret tilstrækkelig betryggende og derfor havde behov for en særlig retsakt
til beskyttelse af besidderen mod fremtidige adkomstretlige krav.
Arve- og skifteforhold i familie og slægt
En gård kunne tilhøre en enkelt person som hans arvejord eller hele hus
standen som familiefællig, hvoraf enhver havde en ideel anpart. I sidst
nævnte fald indtrådte særlige regler i henseende til arv og skifte. En række
goder, især løsøre og penge, indgik i fælliget sammen med købejord, som
var erhvervet under ægteskabet, men ikke købejord erhvervet før ægteska
bets indgåelse, der ansås som en del af arvejorden for den pågældende æg
tefælle. Fælliget omfattede ægtefællerne samt børn, børnebørn, stedbørn
og svigerbørn. Den enkelte fælligdeltagers lod eller andel i fælliget, som
først kom til udbetaling ved skifte, kaldtes en hovedlod. I det daglige var
det husfaderen, der disponerede over fælliget. Børn kunne kræve sig ud
skiftet af fælliget, men havde kun efter de sjællandske love krav på at få en
hovedlod udbetalt. Fælliget kunne ophøre helt i tilfælde af ægtefællernes
separation, annullation af ægteskabet eller ved en af ægtefællernes død.
Hvis ægteskabet ophørte i parternes levende live, havde begge krav på
en fuld hovedlod. Også ved ægtemandens død havde hustruen krav på en
fuld hovedlod i fælliget, men hun havde ingen arveret i mandens arvejord.
Ægtemanden derimod kunne som længstlevende, og hvis der var fælles
børn i ægteskabet, få del i hendes arvejord med en sønnelod. Blev hustru
en således længstlevende, kunne hun kræve at få sin lod i fælliget udlagt
ved skifte.25
25. Ditlev Tamm og Jens Ulf Jørgensen, Dansk retshistorie i hovedpunkter, 1983, s. 86ff. og
96ff.
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Annette Hoff har en lidt uklar udtalelse s. 348, 3. afsnit f.n., hvor hun
taler om kvindernes forbedrede stilling takket være kirkens indflydelse:
»eftersom kvinderne i den ældre retstilstand ikke havde arveret, men var
umyndige«. Var arveret afhængig af myndighed? Når hun s. 161 f.n.,
næstsidste afsnit, fremhæver, at den særkøbte stufjord kunne blive videre
ført som særjord gennem arv, mangler der en præcisering af forskellen
mellem arvejord og fælligjord. VSL I, 18, omtales s. 161, sidste afsnit,
som omfattende henholdsvis fædrene/mødrene jord og købejord. Ved
købejord må her forstås jord erhvervet i tiden efter ægteskabets indgåelse,
idet der tales om skifte af købejord og løsøre. VSL I, 18, fremhæver ud
trykkelig, at de børn, der vil udskiftes, skal have deres afdøde mors arve
gods samt, hvad der falder under fælliget, nemlig købejord, løsøre og al
anden erhvervelse, dvs. deres egne andele i fælliget.
Om JL I, 6, siger forfatteren, at det er en ¿zrvebestemmelse om købejord
og arvejord. Her maner reglen selv til forsigtighed, den taler nemlig især
om skifte. Hvis der ingen fællesbørn var, men manden havde et særbarn af
første ægteskab, som var hustruens stedbarn, skulle, hvis manden døde
først, stedbarnets ideelle andel af købejorden beregnes, og derefter skulle
mandens slægtsarvinger skifte den resterende del af fælliget med hustru
en, så hun fik sin halvdel af fælliget. Særbarnets ideelle lod (dvs. den an
den halvdel) skulle derefter lægges til fædrenejorden, og først derefter
skulle arveskiftet mellem særbarnet og mandens slægtsarvinger finde
sted. Der er således grund til at være opmærksom på forskellen mellem
arveskifte og fælligskifte.

5. Afslutning
Til afslutning vil jeg fremhæve, at den måde, som forfatteren har valgt at
læse Landskabslovene på, er en meget spændende form for nylæsning,
som aflokker kilderne en række informationer af stor værdi. De mange
eksempler fra fremmed ret er med til at gøre fremstillingen levende og
udforme et mere realistisk billede af dagligdagen på landet i den tidlige
middelalder. Som helhed rummer afhandlingen og dens indholdsanalyser
mange spændende iagttagelser. Hele arbejdet må karakteriseres som gan
ske særegent, vel også nærmest et pionerarbejde. Det var ikke nogen
nem opgave præses tog på sig, og det var heller ikke nemt at være be
dømmer.
Det er blevet en smuk bog i det ydre, og den er i det indre skrevet i et
letflydende og læservenligt sprog. Der er tale om en original forsknings-
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indsats. Annette Hoff har bragt mange resultater, der udbygger ældre
forskning. Det er et dygtigt og gennemgående meget omhyggeligt arbej
de. Det vil utvivlsomt ægge til modsigelse og debat og vil derigennem
næppe kunne undgå at få indflydelse på fremtidig forskning omkring det
middelalderlige landbosamfunds faktiske udformning og retlige regule
ring.
Inger Diibeck

Det er afhandlingens formål, ved en analyse af de landboretlige kapitler i
de danske landskabslove suppleret med andet materiale, at studere udvik
lingen af landbrugslandskabet i århundrederne op til og omkring lovenes
nedskrivning.
Nedskrivningen strækker sig fra Valdemars Sjællandske Lov i anden
halvdel af det 12. århundrede til Eriks Sjællandske Lov o. 1250, dvs. over
en periode, hvor retten var i stærk udvikling. Samtidig ses der inden for de
enkelte love forskellige kronologiske lag, først og fremmest i procesret
ten, som var under påvirkning fra kanonisk ret, men også lovsproget må
betegnes som sammensat af ældre og yngre lag. Forfatteren mener derfor,
at man kan komme bag om nedskrivningstiden.
Til eksempel på præses’ analysemetode kan tages Jyske Lov III 58,
som fortæller, at vangegærde skal hver mand sætte i forhold til sin ejen
doms størrelse i byen efter guldværdi. Viser der sig mangler ved vange
gærdet, som medfører skade på afgrøden, men ingen vil vedkende sig det
dårlige gærde, skal man rebe, dvs. opmåle gærdet og dermed finde den
ansvarlige. Denne kan ikke byde lov for sig, dvs. fralægge sig ansvaret
ved edsbevis, men skal betale bøde og erstatte skaden.
Her ses det fuldt udviklede vangebrug med kollektiv hegningspligt på
lagt efter den moderne guldvurdering. Hermed stemmer procesretten,
som eksplicit forbyder benægtelsesed og søger den materielle sandhed.
Jyske Lov er som bekendt også givet så sent som 1241.
Afhandlingen er disponeret efter landskabets del-elementer, først »Går
den og landsbyen«, derpå »Det dyrkede land«, endelig »Det uopdyrkede
land«, hver med en række underkapitler. Det samme gælder for sammen
fatningen, som nærmest er et resumé af de sammenfatninger, som afslut
ter de mange underkapitler. Forfatteren når imidlertid frem til en sam
menhængende opfattelse af landsby- og landskabsudviklingen, som det
bedst ses i den kortfattede konklusion (s. 361 f), men som jeg her skal for
søge at referere lidt nøjere, og som jeg vil koncentrere min opposition om,
idet jeg dog udelader afsnittet om gårdens bygninger og ikke kommer
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nærmere ind på kapitlerne om græsning, skove og veje, som mest er blot
registrerende.
I slutningen af vikingetiden udgjorde tofterne hovedparten af den op
dyrkede jord. Deres størrelse kendes fra Vorbasse, 5 tdr. land, fra udskift
ningskort i 1790’erne, helt op til 9 tdr. land, og kan jævnføres med gårde
fra yngre jernalder på Gotland på 4-6 tdr. land (s. 104-106, 121). Der må
have været tale om et intensivt agerbrug med fast gødningstilførsel (s.
142, 187). Hermed korresponderer Skånske Lovs oplysning om, at afgif
terne til kongen svaredes af toften (se især s. 104).
Hegningsbestemmelserne i lovene viser tre stadier i dyrkningssystemets
udvikling. Ældst det individuelle løkkebrug, Anneliese Krenzlins tyske
blokagersystem (s. 174-181), »formentlig knyttet til de store førmiddelalderlige toftesærjorder« (s. 209, jf. 187). Dernæst fra o. 1100 det begynden
de vangebrug på udmarken/utlænde (s. 142-150) med fælles hegn, men
med adskillige muligheder for individuelt initiativ (s. 185-189). En vis op
dyrkning på udmarken var der dog sket allerede før 1100 (jf. s. 121, 150). På
s. 185 accepterer Annette Hoff den almindeligt fremførte sammenkædning
af hjulplov, højryggede agre og vinterrug, og føjer hertil vangebruget.
Idet landsbyernes vandring var ophørt og et stationært dyrkningssy
stem var under udbygning og befolkningstallet voksede, blev der behov
for oprettelse af udflytterbyer, torper (s. 122). Der var brug for plads til
nye tofter, de såkaldte svorne tofter (s. 126), og for mere jord til opdyrk
ning. Det kunne foregå på adelbyens agerjord eller på uopdyrket ud
marksjord (s. 127ff, 140), men efter vikingetiden ikke på den egentlige al
minding (s. 141), forden havde kongen sat sig på (s. 13 lf, jf. 255-262).
Landsbyjorden var opdelt i bol, som kunne være benævnt efter perso
ner (s. 197). Allerede i Knud den Helliges gavebrev 1085 opereres der
med halve bol og i 1135 med kvarte (s. 198). Ved rebning kunne man sik
re, at hver parthaver i et bol fik sin rette part (s. 199). Bolets jord lå sam
let i ét bolområde, ved vangebrugets indførelse blev det fordelt på de to
eller tre vange, evt. med et par blokke i hver vang (s. 202-203).
Det tredje stadium, det fuldt udviklede vangebrug med dyrkningstvang,
faste gærdingstidspunkter, effektiv kollektiv hegningspligt og stramme
regler omkring ævredsgræsningen, kendes kun i de yngste love (s. 190-196,
224-229). Men i Eriks sjællandske Lov møder vi endog vangelagene (s. 214
og 228). Den enkelte mands agre kunne være navngivne og af anselig
størrelse, og de senere så kendte agerskifter/fald/åse nævnes ikke i lovene
(s. 195f). Først med solskiftet blev de en nødvendighed (s. 203), og i Jyske
Lov optræder et begreb, deld, som formentlig betyder agerskifte (s. 203208).
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Afhandlingen bygger på et omfattende materiale og opererer i grænseom
råder mellem flere fagvidenskaber, retshistorie, arkæologi og historie. Det
imponerer, at præses har turdet og kunnet tage opgaven op, og der opnås
vigtige resultater, først og fremmest den refererede tese om landsbyens
udvikling fra særdrift til vangebrug. Smuk er her sammenligningen mel
lem vangebruget i Skånske Lov 189 og i Eriks Sjællandske Lov II 57 og
74 et halvt århundrede senere (s. 187f og 194f). Ifølge Skånske Lov (jf.
Anders Sunesen 104) havde en mand ret til at så rug på sin jord i bygvan
gen, han skulle da hegne denne jord særskilt, men kunne ganske vist ikke
optage, dvs. beslaglægge anden mands husdyr før pinse, måtte her følge
reglen for bygvangen (denne pointe fortolker Annette Hoff dog anderle
des, se s. 224). Men i Eriks Sjællandske Lov var særoptræden reelt umu
liggjort. Hvis en mand her ønskede at indhegne noget af sin agerjord i
vangen, skulle han udlægge lige så meget af sin toft til vang. Og hvis en
mand blev færdig med høsten, før alle var færdige, og derfor satte kvæg
ind i vangen, kunne andre optage hans kvæg, selv om det stod på hans
egen ager. Der er flere gode ræsonnementer omkring denne sammenlig
ning, som der her ikke er plads til at gå ind på. Men konkluderende gæl
der, at vangebrugets udvikling fra løst organiseret i de ældre love til fast
organiseret i Eriks Sjællandske Lov og den hermed fastlagte kronologi er
en betydningsfuld iagttagelse.
Det er imidlertid ikke alle dele af afhandlingen, som er lige vellykkede.
Arbejdet med flere fagvidenskaber og et disparat kildemateriale - lovstof
arkæologisk forskning, diplomer - forårsager problemer. F.eks. tænker
forfatteren ikke altid over, om et ord betyder det samme i forskellige kil
der og videnskaber. Et eksempel er ordet og begrebet ager. Kapitlet om
dyrkningssystemerne begynder med en redegørelse for de arkæologiske
undersøgelser af agre og agersystemer; vi præsenteres for Axel Steensbergs langstrakte, flade og smalle agre i Borup Ris, Ole Vejbæks lange,
højryggede og smalle agre ved Filsø og enkelte andre højryggede agre fra
tidlig middelalder (s. 17lf). Med rette gør forfatteren opmærksom på, at
de arkæologiske levn kun oplyser noget om den fysiske struktur, men ikke
om »den praktiske drift og funktion af agrene«, om dyrkningssystemet (s.
172). Hun tilføjer dog, at de omfattende agersystemer i Borup Ris tydeligt
var opdelt i agerskifter, og »det synes nærliggende at koble den fysiske
struktur sammen med den viden vi har om vangebrugets praktiske funkti
on« (s. 171). Senere (s. 185) hedder det, at da højryggede agre, dvs. agre
pløjet med hjulplov, forekommer senest o. 1100, og højryggede agre og
vinterrug hører sammen, og »vinterrugen har indgået som en del af den
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faste rotation i vangebrugssystemet«, synes de arkæologiske resultater at
vise, at dette var indført senest o. 1100. Forfatteren har hermed lynhurtigt
glemt den advarsel, hun selv fremsatte s. 172, idet vinterrug vel også, li
gesom senere, kunne dyrkes uden for vangebruget!
De agre, som vi møder i lovene, har lidet at gøre med arkæologiens
agre. Poul Meyer mente, at »agrene i vangen er så store på landskabslove
nes tid, at det kan betale sig for den enkelte bymand at indhegne dem«.
Annette Hoff tager afstand fra, at det skulle være praksis at hegne agre i
vangen, idet meningen med et vangesystem netop er fælleshegning (s.
176), men medgiver, at »flere af landskabslovenes kapitler lader ane, at
agrene i bymarken var af anselig størrelse« (s. 195). Som eksempler frem
føres: en kvæghjord på »en anden mands ager«, en mands fold »ude på
marken«, men vil han bygge noget »ude på marken på sin egen ager«,
hans svinesti som »står på hans mark«. Jeg skal først bemærke, at ordet
mark næppe betyder ager,1 men vigtigere er det, at ordet ager jo ikke spe
cifikt henviser til en enkeltager, men blot til agerjord. Annette Hoff søger
at støtte sin tolkning ved at henvise til stednavne i brevmaterialet: Ørne
bjergsager og Rydeager i 1254; en otting jord, nemlig Tyresager, i 1341.
Et brev fra 1314, hvor der bl.a. anføres »Farlosæakær integrum exceptis
quatuor ryggiæ in eodem agro«, gør hende dog betænkelig, således at hun
anfører Steensbergs opfattelse, at agernavnene gjaldt agerskifter, men kun
accepterer den for de agre, hvor der nævnes rygge.2 Steensbergs henvis
ning til et skånsk brev ca. 1330 er imidlertid værd at tage op. Til gården
Toftegård anføres en hovedtofte, hvori der såedes 9 skæpper byg, ogjord
i 21 agre (eller spjæld) med en udsæd på i alt 60 skæpper, varierende mel
lem 1 og 9 skæpper, dertil 11 læs hø fordelt på 8 steder.3 Agersystemet på
den lille gård, på ca. 14 tdr. land, adskilte sig næppe meget fra en tilsva
rende gård i det 17. århundrede, hvor agerskifter eller andre dyrknings
områder i øvrigt også kunne have navne endende på ager. Jeg skal medgi
ve, at udsædsangivelserne pr. enhed var større end normen i matriklen,
men der kan jo meget vel have ligget et par agre hvert sted (en slade).
Min konklusion er, at der skal skelnes mellem 1) Ageren som dyrk
ningsteknisk enhed; det er den arkæologerne finder og den, som brevet fra
1314 benævner ryg. 2a) Ager som betegnelse for en besiddelse i bymar-

1. Begrebet bymark og ager sammenblandes s. 137 (midterafsnittel) ved fremstillingen af
markeskelsproblematikken.
2. Præses har ret i, at Sleensberg (Kulturhistorisk Leksikon, I, sp. 38) fejllæser Jyske Lov I
47. Der står intet om agerskifter i dette kapitel. Se i øvrigt Steensberg, sp. 52f.
3. Dipi. Dan. 2. rk. IX, nr. 239.
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ken; den optræder hyppigt i lovene og omfattede formentlig oftest flere
rygge. 2b) Ager som betegnelse for et stykke af bymarken, som udgjorde
et dyrkningsområde (en løkke) eller et agerskifte. 3) Ager som betegnelse
for agerland, dyrket jord. Min hovedindvending imod fremstillingen i af
handlingen er naturligvis, at forfatteren ikke har gjort sig det klart, at den
dyrkningstekniske enhed formentlig altid var den smalle lange ager, men
at den kun sjældent nævnes i lovene.
Hvis brugen af ordet ager i de forskellige kildegrupper og sammenhænge
ikke er gennemtænkt, gælder modsat, at analyser, som begrænser sig til
meningen med ord og begreber indenfor lovenes ramme, i reglen er ud
mærkede. Det gælder f.eks. den grundige analyse af meningen med utlænde, ollande, utiorth, olli. Ordene forekommer kun i de østdanske love,
men når vi kommer frem til Eriks Sjællandske Lov, var ordet gået af brug,
og skriveren synes han må forklare meningen: »ollændi utæ a markæ«.
Præses påviser overbevisende, at det betegner agerjorden, udmarken, i
modsætning til toften, indmarken. Tilsvarende indeholder afhandlingen
en god gennemgang af de mange toftebetegnelser, som forekommer i de
yngre love. Således gives der en god forklaring på, hvad en »hø(g)rætoft«
var og hvor den lå. Høgretofter (ESL) og svorne tofter (JL) opfattes som
udflyttertofter, dvs. torpdannelser, hvad der så vidt jeg kan se er en væs
entlig konstatering. Et særligt afsnit (s. 104-116) er viet toftestørrelserne.
Henrik Larsen havde i 1918 peget på, at gårdene ofte(st) havde store tof
ter eller tofteagre på udskiftningskortene og i matriklens markbøger. An
nette Hoff har fulgt iagttagelsen op og set på 200 kort i Frits Hastrups
kortsamling. Som en smuk illustration har hun udtaget fire byer, som i va
rierende form viser de store tofter, af forskellig størrelse og i hvert fald i
tre af byerne urebede. I Vorbasse kan de store tofter (knap 5 tdr. land) ar
kæologisk påvises for det 11. århundrede og derfra følges op til udskift
ningstiden. Andetsteds i afhandlingen påpeges det så, at forpligtelserne
over for kongen ifølge Skånske Lov hvilede på tofterne, og naturligt nok,
hvis disse i det 11. århundrede udgjorde hele eller hovedparten af gårde
nes dyrkede tilliggende.

Men landskabslovene er vanskelig læsning. Der er jo ikke gjort noget for at
forklare den ukyndige eller den nutidige læser, hvordan tingene så ud. I
vidt omfang vil tolkningen blive styret af, hvad der ellers vides, in casu om
landsbyer og landbrug, men i nogle tilfælde må man opgive at få mening i
teksten, i hvert fald en sikker mening. Det er nemt at læse galt. Det har vi
alle gjort, også Kroman og Iuul i deres oversættelse, men her er det altså
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præses, der står for skud. På side 199-201 diskuteres Eriks Sjællandske
Lov II54, som handler om uenighed om jord mellem mænd fra forskellige
bol i en by, hvorfor klageren kræver rebning. Hvis alle er enige derom,
»kan de gøre tofterne så små eller så store som de vil«. Det kan imidlertid
væltes af en enkelt mand, som vil beholde den gamle fordeling. Hvis der
ikke er enighed om denne, skal tolv oldinge fra herredstinget »sværge mel
lem tofter og gade og ligeledes igen mellem ollandæ (markjord) og tofter
og ligeledes igen mellem høræ toft oc ollandæ og derefter skal de rebe«.
Hvad betyder nu dette? Annette Hoff overser sætningen »og derefter skal
de rebe«, men hefter sig ved ordet »fordeling« (fyrning) og konkluderer
derfor, at konservative kræfter kan forhindre en nyfordeling, en rebning,
uanset om der skulle være skæv jordfordeling mellem bolene. Poul Meyer
mente, ligesom Henrik Larsen, at »nogle enkelte kan kræve den gamle for
deling af tofterne opretholdt«. Der kan ikke være tvivl om, at de havde ret,
og præses må da også vedgå, at kapitlet, som hun tolker det, er mærkeligt
og ikke har sin lige i de andre lovbøger. Jeg mener i øvrigt, at meningen
meget vel kan være, at tofterne også blev rebet, efter at oldingene havde
fastslået deres afgrænsning til gade og markjord.
Som nævnt spiller procesretten en særlig vigtig rolle ved den udskil
lelse af de kronologiske lag i lovene, som er afgørende for at kunne føl
ge landbrugslandskabets udvikling. Den konsekvente gennemførelse af
denne analysemetode er en væsentlig fortjeneste ved afhandlingen, men
det er desværre ikke vanskeligt at finde eksempler på ugennemtænkt an
vendelse af procesretten til datering. Jeg skal først tage frem et eksempel
på s. 175, hvor Skånske Lov 187 og 188-189 sammenlignes. Kap. 187
vedrører den individuelle hegning: en mand opbryder en anden mands
gærde for sin hest eller vogn og forårsager derved angiveligt skade på
dennes ager eller eng. Loven kræver, at han enten bøder eller nægter
med tredje mands ed. Bestemmelsen må, siges det, være af høj alder i
modsætning til kap. 189 (der menes 188), hvor den formelle bevisførel
se er afskaffet. Kap. 188-189 handler om vangegærde; den, som ikke har
sat sin del til den fastsatte dag, ifalder bøde. Jeg kan imidlertid ikke rig
tig se, at han har haft nogen mulighed for at benægte. Mens 187 handler
om noget, en mand har gjort, handler 188-189 om noget, en mand har
undladt at gøre.
Flere steder hefter præses sig ved de nævn, som skal sværge, f.eks. om
forløbet af markeskel (s. 137, SL 72) eller kirkevej (s. 297, SL 70). Deres
afgørelse karakteriseres henholdsvis som »den formelle bevisførelse,
sværgning« og »den formelle edsbevisførelse«. Det er en forkert beskri
velse. Det er jo et sagforhold, som nævningene (nævninge, uanset at de
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kaldes oldinge eller gode mænd) skal udtale sig om efter bedste overbe
visning, »som de vil«. I markeskelskapitlet anføres i øvrigt edsformula
ren: »De skal bede Gud hjælpe sig (so help me God!), så sandt som de gør
det hverken af partiskhed eller for gods, men fordi de tror, at det er rigtigt
markeskel således, og de har hørt det således af deres forfædre«. Når
præses er tilbøjelig til at opfatte dette som et formelt bevis (det er dog
langt fra alle steder hun kommenterer disse nævnsafgørelser), men be
tragter afgørelserne af de faste jyske sandemandsnævn som en materiel
bevisførelse, hænger det bl.a. sammen med, at Jyske Lov II 21 fortæller,
at sandemændene med stablede sten eller med stokke skulle angive, hvor
skellet skulle være. Sandemændene skulle »materielt fastsætte markskel
lets forløb i landskabet«, hedder det s. 138. Så specificeret er sagen jo
ikke gengivet i Skånske Lov, men jeg ved ikke, hvordan Annette Hoff fo
restiller sig, at de skånske nævninge udførte deres opgave? De kunne ikke
gøre det uden at gå skellet igennem.
På s. 89 diskuteres tofternes beliggenhed. Jyske Lov I 52 lader tolv
lodsejere sværge om grænserne mellem tofte og forte og mellem tofte og
agerland (NB der er tale om flertalsafgørelse som hos sandemændene).
Præses skriver herefter: »JL I 52 med det ældre bevisregelsæt i form af
edsbevis«. Men igen, der er ikke tale om edsbevis, men om en nævnsaf
gørelse.
I appendikset, »Kanonisk rets indflydelse på landskabslovene«, gives
der en klar fremstilling af partseden med mededsmænd, dvs. det negative
bevis, benægtelseseden, som kirken tog afstand fra. Et andet formelt be
vismiddel til at godtgøre den sagsøgtes uskyld ved, var jernbyrd. Når det
side 246 hedder, at Skånske Lov 180 rummer en blanding af ny og gam
mel proces, idet den sagsøgte fik valget mellem jernbyrd og erstatning
plus bøder, turde dette intet have med gammel og ny ret at skaffe. Hvis
den sagsøgte vedgik anklagen, kunne han naturligvis ikke fri sig ved jern
byrd. Til sammenligning: Allerede i kap. 181 ser vi tilsvarende, at en
mand kan nægte med tylvtered, men indrømmer han, skal han bøde tre
mark. Han kunne jo ikke samtidig nægte og indrømme. Jeg skal til sidst
fremdrage Eriks Sjællandske Lov II 68 om beboeren på udflyttertoften,
som har flyttet sit gærde ind på en anden mands ager. »Han får ikke mu
lighed for med edsbevis at bevise sin uskyld ... At den formelle bevis
førelse i form af ed ikke bruges som gyldig proces i dette kapitel fore
kommer logisk, da problemerne med udflyttertofterne må være fremkom
met på et så sent tidspunkt i retsudviklingen, at den materielle bevisførel
se efter inspiration fra kanonisk ret havde taget overhånd«. Således ifølge
Annette Hoff, men forklaringen turde dog være, at beviset jo lå der synligt
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for alle granderne, hvorfor han måtte flytte hegnet og betale bøde. Hele
landsbysystemet forudsatte, at man respekterede rebningen og skellene
mellem toft og ager og toft og forte.

Der er brugt en del sider i afhandlingen på det vanskeligt forståelige stufbegreb (s. 153-163). Stuf, særkøb, optræder kun i Jyske Lov, men proble
matikken omkring særkøb diskuteres i Skånske Lov 75-76 og i Eriks
Sjællandske Lov II 55. Senerehen optræder betegnelsen stuf da også uden
for Jylland. Således var der mange stufjorder til flere af præstegårdene på
Falster i markbøgerne 1682, i Brarup bestod endog al præstegårdens jord
af stuf og lå spredt rundt på bymarken. Poul Rasmussen beskriver, hvorle
des der i de østjyske markbøger 1683 ses mange stufagre under alminde
lige bondegårde. Jyske Lovs kapitler om stuf er vanskelige at forstå og er
blevet tolket forskelligt. Det centrale kapitel er I 49 om rebning, hvori det
hedder: »Hvis nogen vil bevise, at han har stuf, skal han dog tillade, at der
foretages rebning, men han skal have lige så meget, som han havde,
før/der (dvs. da) han eller hans forfædre fik det særkøb eller stuf, og det
skal ikke komme nogen mand til skade undtagen den der bør bære tabet,
dvs. sælgeren«. Kapitlet læst i sammenhæng, kan der ikke være tvivl om,
at »der« (da), som findes i de fleste håndskrifter, bør foretrækkes for
»før«.4 Hermed korresponderer kap. I 55: »Skal en by solskiftes, da skal
enhver opgive sin besiddelse (»hævd«) i hele markjorden, med mindre det
er ornum eller kirkestuf eller en mands særkøb, om hvilket man ikke ved,
i hvis lod det skal gå fra (»hvem det skal skade«). Man må hverken øge el
ler mindske en »deld«, hvori der ligger stuf. Derpå rebes ...«. Skånske
Lov 75-76 behandler særkøb, men uden at bruge ordet stuf. Der fremføres
to opfattelser. Nogle hævder, at en mand kan få agre bortsolgt af en tidli
gere ejer tilbage ved rebning, mens andre mener, at den mand, som besid
der jord udover sin fjerding eller hvor stor en lod han måtte have, før der
foretages rebning skal gøre indsigelse således: »Reb, hvis du vil, men jeg
eller mine forfædre har erhvervet en øres jord eller mere af din jord, og
den vil jeg ikke miste, hvad enten den ved rebningen kommer til dig eller
ikke«. Anders Sunesen oplyser i kap. 35, at den sidste opfattelse har sej
ret.
Poul Johs. Jørgensen mente i Dansk Retshistorie (1940), at Jyske Lov I
49 betragtede stuf som et privat mellemværende mellem sælger og køber,
4. »Før« bruges kun i Aa-gruppens tekster, dvs. A1-6, samt i A7, som tilhører Ab-gruppen,
men som på Skautrups stemma angives påvirket af Aa-gruppen, Johs. Brøndum-Nielsen,
Danmarks gamle Landskabslove, II, 1933, s. CXXVIII.
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der ikke vedkom byen. Der toges intet hensyn til det ved en eventuel reb
ning, det blev sælgers sag efter rebningen igen at skaffe køberen hans køb
te jord eller erstatning derfor. Når det ikke mere kunne oplyses, fra hvilken
ejendom parcellen var udskilt, måtte den holdes uden for rebningen. Poul
Meyer (1949, s. 330-335) tager udgangspunkt i Skånske og Sjællandske
Lov. Han konstaterer, at meningen med de ovenfor anførte kapitler kan
være, at de afhændede agre skulle rebes sammen med det bol, hvorfra de
stammede, men mener, at det må have været vanskeligt at sikre køberen
hans ret. Derfor forestiller han sig, at køberen kunne blive tilgodeset, enten
ved at man rebede det bol han hørte til større, eller - snarere - ved at han fik
jord uden for bolinddelingen. Herefter er Jyske Lov I 49 nemt forståelig.
Idet bolinddelingen var ved at bryde sammen til fordel for solskiftet, for
svandt problemet. Man regulerede blot de involverede gårdes agerbredde.
Poul Rasmussen følger Poul Johs. Jørgensens opfattelse og påviser, at i
østjyske byer med regelbundet landskifte i markbøgerne 1683 kan stufene
give sig til kende som enkelte agre, der tilhørte andre ejendomme end dem,
som de skulle høre til ifølge landskiftets principper (se Bol og By 8, 1974,
s. 18). I Ødegårdsprojektets nørrejyske undersøgelse fandt jeg, at sådanne
stufagre forekom særligt hyppigt under selvejergårde.
Bidraget til Kulturhistorisk Leksikon om stuf (1972) leveredes af Ole
Widding. I den korte litteraturliste henviser han til P.J. Jørgensen og Mey
er, men han tager ikke eksplicit stilling til deres konfliktende tolkninger.
Han siger dog, at i den rebede jord har det været en enkel sag at bibehol
de mindet om, hvilken gård en given jordlod egentlig hørte til, også selv
om den dyrkedes af andre, på grund af den faste rækkefølge af gårdene og
den proportionale udlodning i sol- og bolskifterne. Widdings formulering
er elegant, den tillader at tolke Jyske Lov I 49 og 55 som P.J. Jørgensen,
hvis byen var bolskiftet, og som Meyer, hvis den var solskiftet. Derimod
har jeg svært ved at se, hvordan Meyers tolkning af Skånske Lov (altså af
bolskiftede byer) kan holde, især når Poul Rasmussen har påvist agre i bo
lene, som må karakteriseres som stufagre. At de ikke i 1683 blev betegnet
som sådanne, er ikke mærkeligt, for allerede o. 1500 var begreberne ornum, enemærker og stuf uden for landskiftet (kirkestuf etc.), således som
Meyer påviser det (s. 336-342), ved at glide sammen.
Skildringen og diskussionen i disputatsen af stuf er ikke særlig god.
Det havde været en bedre ide ved behandlingen af dette vanskelige pro
blem at tage udgangspunkt i forskningen end at forsøge at behandle em
net alene ud fra kilderne. Der er en del forkerte eller skæve tolkninger i af
snittet, og det havde dog været interessant at få en diskussion af forsknin
gen. Som en ny kilde til stuf inddrager præses i et sidste lille afsnit totalt
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irrelevant arveretten, idet hun forsøger at sætte lighedstegn mellem arve
rettens købejord (i modsætning til arvejord) og landsbyens stuf, ikke
ænsende, at købejord jo meget vel kunne omfatte hele gårde eller godser,
og at sådan købejord ved næste arveskifte var arvejord.

Det sidste emne, jeg skal tage op, er problematikken omkring løkkedrift
og Blockflur, som er centrale begreber i afhandlingens skildring af den
ældre landsby.
Som nævnt i det indledende referat af afhandlingens tese om landsbyog landskabsudviklingen beskrives første fase som et individuelt dyrk
ningssystem på private agerenheder, kaldet løkkebrug, og det følgende
afsnit (s. 174-181) betitles »Det individuelle løkkebrug (Blockfluren)«.
Lovene indeholder adskillige kapitler, som viser hegning af en mands
ager og eventuelt eng: F.eks. Skånske Lov 187, som fortæller, hvordan
man skal forholde sig, hvis en mand opbryder en anden mands gærde
for at komme igennem og derved forårsager skade på hans agre eller
enge. Jyske Lov III 57, som foreskriver, at hver mand skal sin gård gær
de, som alle ejere i byen kan blive enige om; det er præses’ opfattelse,
at dette kapitel gælder mandens egen jord i modsætning til III 58, som
eksplicit gælder et fælles vangegærde (»vangegård gærder hver mand
efter sin guldvurdering«). Eller Jyske Lov III 50, som handler om, at en
mand finder en anden mands kvæg i sit korn eller eng og optager det,
hvorimod Eriks Sjællandske Lov II 74 giver alle i byen ret til at optage
en mands dyr inden for vangegærdet, om det så står på mandens egen
ager.
Tidlige angelsaksiske og frankiske retskilder tegner ligeledes et billede
af et privathegnet, individuelt dyrkningssystem, men vigtigst for afhand
lingen bliver Anneliese Krenzlins retrospektive studier ud fra tyske mark
kort fra begyndelsen af det 19. århundrede og tilbage overjorde- og brev
bøger fra det 17.-18. århundrede og spredte senmiddelalderlige kilder til
en rekonstruktion af marksystemerne i 9.-11. århundrede. Hendes konklu
sion er, at den senere så dominerende Gewannflur normalt går tilbage til
Blockgemenge-flur, at »udviklingen er gået fra enkle blokagersystemer i
retning af mere komplekse og udbyggede vangesystemer« (Hoff s. 179).
Hvor vigtig Krenzlins forskning er for Annette Hoffs afhandling, fremgår
af sammenkædningen i afsnitoverskriften af løkkebrug og Blockflur.
Fra o. 1100 får vi så i Danmark det begyndende vangebrug, hvorom
lovbøgerne også vidner. Der var vange og dermed vangehegn, men allige
vel mulighed for adskilligt individuelt initiativ inden for vangen. Skånske
Lov 189 tillader den mand, som vil så rug i bygvangen, at sætte kantgær-
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de omkring sin ager, idet rugen jo skal beskyttes imod kvæget tidligere
end byggen. Og Skånske Lov 187 forbyder en mand at optage gærdet
mellem sin og anden mands ager, før alle har høstet færdig. Som det siges
(s. 189) »afspejler kapitlet altså en individuel dyrkningsmåde i vangen,
men kombineret med efterfølgende græsningsfællesskab«. 5 Opdyrknin
gen af ny jord uden for tofterne foregik på »utlænde«, udmarken, og her
blev tidligt i 1100-årene påbegyndt et nyt dyrkningssystem, et vangesy
stem (s. 149). Det er lidt uklart, hvor tæt præses her ønsker at følge Hen
rik Larsen. På s. 194 hedder det: »Da ollandejorden blev opdyrket i fæl
lesskab i modsætning til de særejede toftejorder, kan det måske tænkes, at
der allerede ved denne første kollektive opdyrkning af de fællesindtagne
jorder har været visse restriktioner på hvor mange »private« initiativer der
kunne udfoldes i den fælles mark«. Men tidligere i bogen (s. 121) kan der
findes en formulering som »at tofterne i vikingetiden var så store, at de
formentlig udgjorde det meste af gårdens opdyrkede jordtilliggende som
særjord, i modsætning til den senere fælles opdyrkning af utlænde-jorden«, en formulering, som jo åbner mulighed for, at der også var særjord,
altså løkker på udmarken!
I sammenfatningen om dyrkningssystemerne hedder det om det ældste
udviklingstrin, det simple løkkebrug (Blockfluren), at dette individuelle
system »formentlig har været knyttet til de store førmiddelalderlige tofte
særjorder« (s. 209).6 Jeg forstår det således, at

1) løkkebruget, som det ses i lovene
2) Blockflur, påvist ved retrospektive tyske studier
at disse to begreber, som synes at dække hinanden, formentlig er lig
med

3) de store toftejorder, som dels er arkæologisk påvist, dels kan ses ved
retrospektion

5. Den samme tolkning, som gives af Skånske Lov 187, individuel hegning i vangen, kan
også gives af Jyske Lov III 57. Det gør Meyer, men bliver korrekset af Annette Hoff (s.
176) med henvisning til, at det kun forekommer i forbindelse med særafgrøder, jf. Skånske
Lov 189. Som konsekvens heraf tilføjer præses derfor til tolkningen af SL 187 en be
mærkning om særafgrøder i vangen (s. 189), men det handler 187 ikke om. Fortolknings
problemerne her er et af mange vidnesbyrd om vanskelighederne ved at nå til entydige og
sikre fortolkninger. I øvrigt mener præses, om end fejlagtigt (som tidligere anført), at pro
cesretten i 189 viser yngre træk end 187.
6. I konklusionen s. 362 er forbeholdene strøget.
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at med andre ord de forskellige forskningsmetoder og materialetyper
fører til samme resultat? Læseren står dog tilbage med en rest, som ikke
går op: Hvad skal vi gøre med de agre i bymarken, som var store nok til at
indhegnes til rugdyrkning og til at rumme en kvæghjord eller en flok svin
og have særlige navne (se især s. 195f)? Hvad skal vi gøre med de navn
givne bol og Poul Meyers og Annette Hoffs egen forestilling, om at lands
bymarken i ældre middelalder var præget af større sammenhængende bol
områder, en eller måske et par blokke inden for hver vang, således at det
enkelte bols jord i sig selv udgjorde en form for agerskifte(r) eller
blok(ke) i bymarkens vange? Var det ikke også løkkedrift?
Begrebet løkkedrift har Annette Hoff overtaget fra Poul Meyers opfat
telse af den tidlig-middelalderlige landsby, hvor det har en afgørende pla
cering. Præses har mange og gode henvisninger til Meyers disputats
(1949) i sin afhandling, men forsøger desværre ikke at give en sammen
fatning af hans syn på landsbyens udvikling, hvilket for så vidt er forståe
ligt, som det kan være svært at få helt hold på, hvad han mente om den
middelalderlige udvikling.7 Først i artiklen »Bymark« i Kulturhistorisk
Leksikon (1957) og i afhandlingen »Landsbyens fællesskaber« i Jydske
Lov 750 År (1991) - ingen af dem er benyttet af præses - gav Meyer en
sammenfatning af sine synspunkter. Hans opfattelse var, at det »oprinde
lige« agerbrug (i 1991 sat til slutningen af vikingetiden, dvs. efter lands
byernes endelige placering) havde form af midlertidige rydninger på ud
marken, gennemført af de enkelte bol eller husstande, og var i slægt med
den ekstensive løkkedrift, som kendes i nyere tid fra især de skånske
skovbygder. Samtidig gik man over til en mere intensiv drift, alsæd, på
jorden nærmest byen, tofteagrene, indvangen. Efterhånden som store dele
af udmarken blev opdyrket, samledes løkkerne under fælles hegn til løk
ke-vange, således som man også møder dem i det 17.-18. århundrede
(1949, s. 121). Den stigende opdyrkning og det voksende befolkningstal
medførte arvedelinger af bolene, ligesom flervangsbruget indebar en for
deling af bolets jord på flere steder. Efterhånden som overdrevsjorden
indskrænkedes, blev fællesgræsningen på ævredsvangen bestemmende
for reglerne om adgangen for den enkelte til at indhegne sin ager i vangen
(s. 130, 213f). Landskabslovene indeholder regler for skifte afjorden. Det
var nemt at gennemføre inden for det enkelte bol ved rebning af bolets

7. Meyers disputats Danske Bylag, 1949, behandler landsbystyret på baggrund af retshistoriske studier overjordfællesskabet. Den gælder hele tiden frem til landboreformerne, er ikke
kronologisk disponeret og mangler et sagregister. For sammenfattende bemærkninger om
middelalderen se dog s. 121 f og 294.
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jordlodder mellem dets parthavere, men en omstændelig affære mellem
alle bol eller gårde ud over en hel bymark (s. 242-245). Når de enkelte
gårdes jord ved arv, køb og ændringer i det fælles dyrkningssystem efter
hånden kom til at ligge alt for tilfældigt placeret, voksede trangen til at få
gennemført et systematisk landskifte, men Meyer argumenterer for, at det
først og fremmest er godsejerne, som får det gennemført i senmiddelalde
ren af hensyn til landgildens fordeling (s. 292-297). Men ganske mange
steder blev der aldrig gennemført et systematisk landskifte. I sådanne
landsbyer kan man f.eks. på skånske kort fra ca. 1700 se markante rester
af, hvad G. Nordholm har kaldt blokskifte, eller af spontant lodskifte,
Sven Dahis og Meyers betegnelse for den meget tilfældige spredning af
den enkelte gårds agre ud over en bymark, som ikke havde agerskifter/
åse.8 Blokkenes ligesidede form skyldtes afretning gennem pløjning af de
oprindelige bol- eller enkeltmandsindtægter (s. 238-240, 268-278). Mey
er bringer et fortræffeligt kort over Brøderup i Oxie herred i 1708, som
gengives nedenfor.
Jeg skal kort kommentere et par ting af praktisk-teknisk karakter. Afhand
lingen er næsten fri for trykfejl og deslige. Det engelske resumé er dog ikke
helt ordentligt kontrolleret af forfatteren. På s. 369 er stuf oversat til block
lands\ det havde været bedre at undlade en oversættelse end at gribe til et
ord, som dækker så skævt. På samme side bliver enkekøb (dvs. særkøb) til
widow purchase'. På s. 175 er uudviklet blevet til highly developed. - Der
er to registre. Det omhyggelige lovregister er opdelt på sagområder, såle
des at f.eks. Jyske Lov I 51 både figurerer som kilde til kapitlerne om tof
ten, om torpen og om dyrkningssystemerne; men desværre henvises der
kun til, hvad forfatteren har ment var de vigtigste steder i hendes bog. Det
almindelige navne- og sagregister har alt for få sidehenvisninger, men det
er selvfølgelig et fortrin, at bogen har et sådant. - Man kunne godt have øn
sket om ikke en forskningsoversigt, så dog en lidt nærmere præsentation af
visse forfattere, f.eks af Poul Meyer, det ville have tvunget forfatteren til at
finde ud af, hvad hans hovedsynspunkt var. - Lovcitaterne i teksten er en
imponerende service. De gives såvel på gammeldansk (i nødvendige
tilfælde med tekstvarianter), eller hvilket sprog de nu er skrevet på, som i
moderne oversættelse.

8. Jf. om agerskifter Meyer, s. 245-249. Se i øvrigt kortet over Vinninge (Bara hd.) s. 269, ta
get fra Sven Dahl, Torna och Bara. Studier i Skånes bebyggelse- och fuiringsgeogra/i före
/^60, 1942, s. 72.
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Landskiftet i Brøde rup (Oxie hd, Skåne) i 1708. Øverst gengives kortet J'ra 1708, nedenunder
ses Poul Meyers rekonstruktion, hvor marknavnene fra landmåle rakterne er sat på. (Efter
Poul Meyer: Danske By lag, København 1949, s. 274 og 275, jf s. 273f).
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Det er ikke vanskeligt at finde noget at kritisere i Annette Hoffs dispu
tats,9 og der er adskillige regulære fejl, hvad kommende brugere bør være
opmærksom på. Men hertil er to ting at sige. For det første har doktoran
den stillet sig en opgave, som kræver om ikke beherskelse, så et godt
kendskab til flere videnskabelige discipliner, historie, retshistorie og ar
kæologi, foruden det selvfølgelige, at kunne bruge middelalderlatin og
gammeldansk. Det kræver mod og viden at kaste sig ud i sådant, men risi
koen er selvfølgelig, at man udsætter sig for kritik af fageksperterne. For
det andet: Det er forbandet svært stof, de landskabslove, og endnu svære
re end Annette Hoff somme tider tror i sin prisværdige iver for at nå frem
til en tolkning. Man kan tro man er nået frem til den indlysende læsning af
et sted i en lovtekst, indtil man ser, at en anden forsker har læst det ander
ledes. Men det afgørende er, at Lov og Landskab vil blive brugt, og af folk
fra forskellige fag. Der er samlet et stort stof, der er en mængde oplysnin
ger, der er en tese om landsbyens udvikling fra vikingetid til o. 1250, som
i sine hovedtræk har meget for sig, men som ganske vist burde have været
bedre argumenteret i forhold til Poul Meyer, men som sin hovedfortjene
ste har doktorandens konsekvente forsøg på at faseopdele udviklingen af
vangebruget. Ved samvirket mellem forskellige fagdiscipliner, det insiste
rende forsøg på at forstå, hvad der står i lovene og få noget ud af det, og
ved forsøget på at datere lovbestemmelser i lys af procesretten har dok
toranden gjort sig vel fortjent til doktorgraden.
Erik Ulsig

9. Det skal nævnes, at år 900 i afhandlingens undertitel burde være år 1000. Endvidere skal
jeg pege på, at virkningen af, at en person i falder bøde for retsløshed (s. 199) undervurde
res, jf. f.eks. ESL III 51. Al behandlingen af problematikken omkring rebning af det en
kelte bol (s. 202f) er af spekulativ karakter. At kongemagten selvfølgelig aldrig har forsøgt
at overtage landsbyernes almindingsjord (se især s. 255-262), som er noget andet end den
alminding, som ingen ejer, og som kongen lægger beslag på; kongelevlisten i Kong Valde
mars Jordebog opregner adskillige almindinger (som ikke alle eksplicit betegnes som
sådanne) med de torper, som er bygt deraf. At forfatterens brug af andre danske skriftlige
kilder præges af nogen usikkerhed; hvorfra stammer f.eks. oplysningen (s. 123) om, at
Lundeårbogen omkring år 1200 nævner 44 bebyggelsesnavne? Til sidst et par kommenta
rer til middelalderdansk sprog; SL 239 (s. 60) om, at jorddrotten skal tillade landboen
»bort at føræ hus sin«, betyder »sine huse«, uanset at også Kroman og Iuul oversætter,
galt, til ental. Og det er uden mening at citere Knud VI’s brev til to skånske herreder (hvis
original er tabt) i den sprogdragt, som et referat på dansk 1551 af en vidisse ca. år 1500 kan
præstere (s. 257); eksemplet er valgt blandt flere.
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Kristianiseringsprocessen i Norden
Af Per Ingesman

Göran Dahlbäck har haft vanskelige
forhold at arbejde under ved redigerin
gen af rapporten om kristianiseringen af
Norden til det 23. Nordiske Historiker
møde i Tammerfors, 7.-12. august 1997
(Kyrka - samhälle - stat. Från krist
nande till etablerad kyrka. Historiallinen Arkisto 110:3. (Finska Historiska
Samfundet, 1997)). For det første fik
han først overdraget opgaven forholds
vis tæt på historikermødets afholdelse,
for det andet har det ikke været nemt at
nå en fornuftig balance mellem bidrage
ne fra de enkelte lande på grund af me
get uensartede nationale forudsætninger
på forskningsfeltet. Især må nævnes, at
man i Sverige og Norge netop har afslut
tet store tværfaglige kristianiseringsprojekter og derfor har kunnet fremlægge
mange nye synspunkter og resultater,
mens man endnu kun er på planlæg
ningsstadiet med et tilsvarende projekt i
Danmark. Det har givet en alvorlig
slagside i udgangspunktet og har gjort
det vanskeligt, ikke blot at finde danske
bidragydere, men også at foretage den
komparation mellem de nordiske lande,
som ellers er et af formålene med de
nordiske historikermøde. Det tjener
Dahlbäck til stor ære, at det alligevel er
lykkedes ham at producere en vigtig
rapport, som der er grund til at gøre
også historikere, der ikke deltog i mødet
i Tammerfors, opmærksomme på. - Det
følgende gengiver mit indlæg som »of
ficiel respondent« ved fremlæggelsen

og diskussionen af rapporten på histori
kermødet i Tammerfors den 11. august
1997.
Jeg vil gribe min diskuterende redegø
relse for rapporten an på den måde, at
jeg først siger nogle rosende ord om
rapporten. Derefter kommer mine kriti
ske bemærkninger, idet jeg vil nævne en
række problemstillinger, som nok er be
rørt i rapporten, men som efter min me
ning havde fortjent en mere udførlig be
handling. Så vil jeg pege på en række
spørgsmål, som jeg finder værd at tage
op til diskussion. Og endelig vil jeg
komme med min konklusion og en per
spektivering, hvori jeg prøver at pege
frem mod fremtidig forskning.
Jeg vil gerne først rose, at man i den
ne rapport har brudt med de traditionel
le, nationalt opdelte rapporter, som hid
til har været karakteristiske for de nor
diske historikermøder. Det fremmer det,
som må være det egentlige formål med
de nordiske historikermøder, nemlig at
nå frem til en uddybet forståelse af så
vel de enkelte landes som Nordens fæl
les historie.
Dernæst vil jeg gerne rose det for
hold, at problemer omkring kirken i
middelalderen tages op. Temaet er, som
det siges indledningsvis i rapporten,
ikke nyt i nordisk historieforskning,
men det er vistnok første gang, at det gi
ves en fremtrædende plads på et nordisk
historikermøde. Jeg ser det som udtryk
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for, at flere og Here har fået øjnene op
for det umulige i at nå til en forståelse af
middelalderen uden at beskæftige sig
med kirkens og kristendommens centra
le rolle.
Endelig vil jeg gerne rose, at man har
erstattet den traditionelle problematik
om forholdet mellem kirke og stat med
en bredere problemstilling, forholdet
mellem kirke, samfund og stat. Som
forskningsmæssig problemstilling er
forholdet mellem kirke og stat for snæ
vert og ude af trit med den udvikling i
social-, kultur- og mentalitetshistorisk
retning, der er foregået inden for den al
mindelige historie siden 1970’erne. At
den nye problemstilling er langt mere
frugtbar og forskningsmæssigt igang
sættende, giver rapporten et fint indtryk
af.
Rapporten indeholder - efter en kort
indledning ved Göran Dahlbäck selv syv artikler: om religionsskiftet (AnneSofie Gräslund), om kristianiseringen i
en samfundsmæssig eller politisk sam
menhæng (Thomas Lindkvist), om kir
kens etablering og organisering (Inge
Skovgaard-Petersen), om kirkebyggeri
et (Ann Catherine Bonnier), om sagen i
mentalitetshistorisk perspektiv (Arnved
Nedkvitne), om helgenkulten (Anders
Fröjmark og Christian Krötzl) og ende
lig om Island (Hjalti Hugason). Man får
ikke i indledningen nogen redegørelse
for, hvorfor lige netop disse emner er
valgt ud, mens andre ikke behandles.
Jeg vil godt pege på fire emner eller
problemkredse, som er så vigtige, at de
efter min mening havde fortjent en selv
stændig behandling.
Det første er nogle indledende defini
tioner af, hvad det er, man beskæftiger
sig med i rapporten. Især Lindkvist har
nogle overvejelser i sin artikel, men jeg
mener, at der burde have været noget
samlet helt til start i rapporten. Det er
normalt at give den slags i en forsk
ningsrapport, og det er særlig vigtigt
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her, hvor valget af terminologi faktisk
har spillet en rolle i forskningsdiskus
sionen. Lad mig nævne f.eks., at det jo
ikke er ligegyldigt, om man taler om
»trosskifte« eller »religionsskifte«. Når
det i forskningen har været en vigtig po
inte at erstatte »trosskifte« med »religi
onsskifte«, skyldes det, at det ældre ud
tryk »trosskifte« implicit går ud fra ek
sistensen af en individualiseret religion,
hvor det dogmatiske - hvad man troede
på - spillede en stor rolle for den enkel
te. Noget lignende gælder med hensyn
til udtrykkene »omvendelse« og »kristianisering«, hvor der også er en afgøren
de forskel på, om man vælger det ene
eller det andet udtryk: Det første beto
ner det momentane og individuelt tros
mæssige, det andet den længerevarende
proces, der omfattede meget mere end
troen.
Det andet er en besvarelse af spørgs
målet, hvad det er for en religion, der
kommer til de nordiske lande i vikinge
tiden. Jeg savner simpelthen en rede
gørelse for de særlige karakteristika ved
den tidligtmiddelalderlige kristendom -

idet jeg går ud fra, at den sejrede, fordi
den havde en særlig karakter, nogle
særlige elementer, som tiltalte datidens
mennesker, passede til datidens sam
fund, kunne opfylde de behov som f.eks.
konger og stormænd havde. Spørgsmå
let behandles flere steder, af Lindkvist,
af Nedkvitne og af Fröjmark og Krötzl.
Men vi får faktisk ikke nogen samlet,
selvstændig redegørelse for, hvad den
kristne kirke i 900- og 1000-tallet men
te, hvad den ville, og hvad den gjorde med det sidste tænker jeg især på dens
liturgi og kult. Om et helt centralt be
greb som det hellige og den ærefrygt,
det indgød i datidens mennesker, er der
ikke et ord i rapporten. Hvis vi som hi
storikere vil forstå kirkens og kristen
dommens betydning i det middelalderli
ge samfund, kommer vi ikke uden om at
beskæftige os med emner som ærefryg-
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ten for det hellige, håbet om frelse,
frygten for fortabelse. Disse følelser var
også historiske drivkræfter, og histori
kerne kan ikke blot overlade dem til re
ligions- eller kirkehistorikerne og så
selv koncentrere sig om den effekt, som
den kristne religion havde på de for
hold, historikere traditionelt beskæfti
ger sig med, nemlig politik, økonomi og
samfund.
Det tredje er pavestolens rolle. Flere
steder i rapporten betones det selvgroede i kristianiseringsprocessen, hvor det
er den hjemlige elite, konger og stor
mænd, der spiller den centrale rolle. Og
tilsvarende sker der en nedtoning af
missionens rolle i almindelighed, og
specielt af den rolle, som ærkebisperne
af Hamburg-Bremen og pavestolen spil
lede. Det er muligt, at pavestolen ikke
spillede så stor en rolle i selve missions
fasen, som man antog tidligere. Det tror
jeg i og for sig er helt rigtigt, og det er et
vigtigt resultat. Derimod tror jeg, at
man undervurderer den rolle, som pa
vestolen spillede i perioden 1050-1300.
Det var i denne periode, at pavedøm
met, igangsat af den gregorianske re
formbevægelse, målbevidst gik i gang
med at omforme de vesteuropæiske
samfund efter sine idealer. Pavelige le
gater sendtes ud til de forskellige lande
for at hjælpe de lokale kirkeledere med
at organisere kirken og sætte dens krav
igennem over for de verdslige magter.
Et af de vigtigste redskaber for denne
pavelige politik var kirkens nye retssy
stem, den kanoniske ret, som udvikle
des og systematiseredes fra midten af
11 OO-tallet. Den savner jeg i høj grad en
nærmere omtale af i denne sammen
hæng. Den kanoniske ret var umådelig
vigtig. Den regulerede ikke blot kirkens
og gejstlighedens indre forhold, herun
der dannede grundlag for hele kirkens
administrative organisering; den opstil
lede også retsregler på en lang række
områder, som kirken gjorde krav på
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som hørende til det gejstlige domæne,
således f.eks. alt, hvad der vedrørte æg
teskab og seksuelle forhold, testamenter
og arv, omsorg for enker og faderløse
osv.
Det fjerde er kirkens gods. Det er på
faldende, at hele den »økonomiske«
side af kristianiseringsprocessen ikke
omtales samlet ja nærmest er fraværen
de. Vi hører om indførelsen af tienden,
som i realiteten er et forholdsvis sent
fænomen, men ikke meget om de
grundlæggende donationer. Det bemær
kes i rapporten, at kirken ikke kunne
etableres uden godsgaverne fra konger
og stormænd, men selve godsdonatio
nerne som fænomen tillægges for ringe
vægt. Udenlandsk forskning har ellers
netop fremhævet dette fænomen som
særlig karakteristisk for den tidlige mid
delalder. En nærmere undersøgelse af
dette fænomen ville, tror jeg, også give
et bedre indtryk af kristendommens til
trækningskraft ikke mindst netop på de
konger og stormænd, som spillede så
vigtig en rolle i hele kristianiseringspro
cessen.

Der er mange ting, man kan tage op til
diskussion. Jeg har ikke set det som min
opgave at gå ind på detaljer, men at fin
de store og afgørende spørgsmål at di
skutere. Dem er der adskillige af, det
følgende er dem, som jeg ud fra min
læsning af rapporten har fundet det
værd at diskutere. Jeg vil først betragte
forholdet mellem kirke og stat, så for
holdet mellem kirke og samfund.
Det første spørgsmål, jeg vil udpege
som vigtigt at diskutere, er de nordiske
kongers motiver til at antage kristen
dommen. Det betones, at der er både

udenrigspolitiske og indenrigspolitiske
motiver; men hovedvægten lægges på
de sidste. Det som fremhæves er, at
overgangen til kristendommen mind
sker de lokale høvdinges magt, og at
kristendommen er langt bedre egnet til
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ideologisk legitimering af kongemagten
end den hedenske religion. Desuden pe
ges på, at kirken og det kirkelige hierar
ki leverede en administrativ kompeten
ce, som var nyttig, ja måske ligefrem
uundværlig for kongemagten i den cen
traliseringsproces, der fandt sted. Jeg
tror, at dette er både rigtigt og vigtigt;
men spørgsmålet er, om man kunne se,
kunne forudse, dette i datiden? Jeg sy
nes, at man må skelne mellem på den
ene side tilskyndelser til at overgå til
kristendommen, som var umiddelbart
iagttagelige for samtiden, og på den an
den side de langsigtede politiske og
samfundsmæssige konsekvenser af over
gangen, som vi nu kan iagttage som hi
storikere. Og hvis vi ser på de umiddel
bare tilskyndelser, synes jeg man må
spørge, for det første om ikke de uden
rigspolitiske motiver alligevel spillede
en større rolle, end det siges her, og for
det andet om vi kan fatte beslutningen
ved udelukkende at se den som bestemt
af politiske overvejelser. Var der ikke
andre motiver end de politiske, f.eks.
religiøse motiver?
Derefter vil jeg pege på spørgsmålet
om kirkens religiøse legitimering af
kongemagten. Lindkvist betoner, at no
get af det afgørende nye og vigtige ved
kristendommen var, at den gav konge
magten en guddommelig sanktion, som
den gamle religion ikke gjorde. At kri
stendommen rent faktisk gjorde dette,
og at det må have gjort den attraktiv for
kongerne, vil jeg ikke bestride. Men
hele spørgsmålet om den hedenske reli
gion og kongers og stormænds respekti
ve roller under den forekommer mig
langt fra afklaret. I hvert fald i Danmark
startede rigsdannelsesprocessen, så vidt
vi kan se, længe før kristendommens
komme; og jeg kan vanskeligt forestille
mig, at de religiøse forhold ikke også
spillede en rolle i den. Personligt tror
jeg nok lidt mere på tanken om et sa
kralt kongedømme i førkristen tid end
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Lindkvist. Men det er naturligvis meget
tænkeligt, at kristendommen var langt
bedre egnet end den førkristne religion
til at levere religiøs legitimering af kon
gemagten.
Derefter vil jeg pege på spørgsmålet
om samarbejdet mellem kirke og konge
magt om at forvandle samfundet. Car
sten Breengaard har peget på, at det, som
er problemstillingen i den tidlige fase af
middelalderens samfundsudvikling, er,
at konge og kirke står sammen over for
det, man gerne kalder »det gammeldan
ske samfund«. Lindkvist er ikke uenig
heri, men alligevel koncentrerer hans ar
tikel sig i hovedsagen om kongemagten
og dens brug af kirken i denne forvand
ling af samfundet. Det er klart, hvilket
mål kongerne havde, nemlig at skabe et
samlet rige under én herskers eller én
herskerslægts ledelse, men det fremgår
ikke af Lindkvists artikel, at kirken også
havde et mål. Det ser man tydeligere hos
Nedkvitne, der betoner, at kirke og kon
gemagt har et fælles projekt om at ændre
nordboernes voldsmentalitet. Hele tan
ken om at skabe et samfund præget af
fred, retfærdighed, beskyttelse af de sva
ge osv., synes jeg burde stå langt mere
centralt. Det som sker er for mig at se, at
det lykkes kirken at få kongemagten til at
gå med på, hvad man kunne kalde det
kristne projekt: skabelsen af et kristent
samfund. Dermed bliver det også lidt
klarere, hvad det er kirke og kongemagt
har held med i forhold til stormændene.
Den nordiske udvikling kommer nemlig
til at minde meget om, hvad vi kender fra
det sydlige udland i 1 OOO-tallet, hvor det
lykkes kirke og kongemagt at discipline
re aristokratiet og dreje dettes energi og
kamplyst i »positiv retning«, så at sige.
Dermed er jeg på vej over i forholdet
mellem kirke og samfund.
Den første problemstilling, jeg vil pege
på som værd at diskutere her, er netop
forholdet mellem kirken og aristokrati-
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et. I rapporten fremhæves, at stormændene sammen med kongerne var de le
dende i indføringen af kristendommen.
Jeg vil godt understrege, hvad jeg netop
har nævnt, vigtigheden af, at konge og
kirke får stormændene til at arbejde
med på deres fælles projekt. I den sam
menhæng kunne man pege på den nor
diske deltagelse i korstogsbevægelsen
som et forhold, der ikke har fået den op
mærksomhed, det fortjener i nordisk
middelalderforskning. Fænomenet er
udtryk for, at konger og aristokrati i
Norden var grebet af de samme nye re
ligiøse strømninger som i resten af
Vesteuropa. Man kunne også nævne
kongers og stormænds klostergrund
læggelser, der nøje følger de almindeli
ge modestrømninger på dette felt i Vest
europa.
Konger og stormænd har spillet ho
vedrollen i det, jeg hidtil har sagt, men
som det sidste spørgsmål, der er værd
at diskutere, vil jeg vil godt pege på
forholdet mellem folk og kirke. Nedkvitne kommer ind på det, med afsæt i
debatten mellem Bull og Paasche i be
gyndelsen af dette århundrede. Bull
hævdede, at kirkens forkyndelse før år
1300 kun fik ringe gennemslag, fordi
samfundsforholdene i Norge og Island
ikke lå til rette for det. Paasche mente
derimod, at nordmænd og islændinge
var åbne for den kristne forkyndelse,
som efter kort tid trængte ind i hvert
menneskes sind. Nedkvitne tilslutter
sig, sådan forstår jeg ham, nærmest det
sidstnævnte standpunkt. Som senmiddelalderforsker er jeg nok lidt skeptisk
her. For mig at se får bredere kredse
først en personligt tilegnet kristen
domsforståelse i løbet af 13- og 1400tallet. Derfor vil jeg godt spørge, hvor
dybtgående var religionsskiftet før år
1300? Hvornår kan man sige, at den
brede befolkning var kristen? Jeg er
godt klar over, at det afhænger af, hvor
ledes man definerer, hvad det er at være
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kristen - hvormed jeg er tilbage ved
min efterlysning af nogle indledende
definitioner.
Det er utvivlsomt især de store kristianiseringsprojekter i Norge og Sverige, der
har været årsagen til, at forholdet mel
lem kirke, samfund og stat i perioden
900-1300 er blevet udvalgt til rapport
emne på et nordisk historikermøde.
Man må da også sige, at rapporten har
vist værdien af disse projekter derved,
at der - som nævnt - fremlægges mange
nye resultater og synspunkter.
Rapporten har også vist ønskelighe
den af at få gennemført et sådant projekt
i Danmark, hvor man ikke er kommet
meget længere end til at formulere øn
sket om et lignende projekt. Rapporten
her vil utvivlsomt kunne være til bety
delig nytte i planlægningen af et sådant
projekt.
Der er også andre ting, der ville være
ønskelige i forlængelse af denne rap
port. Lad mig nævne en undersøgelse
af det videre forhold mellem kirke,
samfund og stat fra o. 1300 og indtil re
formationen. Den kirkelige organisa
tion var færdigudviklet og kirken ind
fældet i de nordiske samfund o. 1300,
men det betyder ikke, at der ikke fortsat
fandt en kristen påvirkning sted på de
nordiske samfund. Og på flere punkter
skete der afgørende nyt i senmiddelal
deren. Ikke mindst som følge af tigger
ordnernes opståen i begyndelsen af
1200-tallet får vi i senmiddelalderen i
høj grad en ny kristendomstype, som
får stor betydning ved at blive udbredt
også til den brede befolkning. Universi
teternes opståen og tilblivelsen af en
fælleseuropæisk videnskabelig kultur er
en nyskabelse, som også har påvirket
de nordiske lande, og som er central,
når man f.eks. vil diskutere europæise
ring af Norden. I forholdet mellem kir
ke og stat sker der i senmiddelalderen,
ikke mindst som følge af de national-
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kirkelige og konciliære strømninger i
slutningen af 13OO-taIlet og begyndel
sen af 1400-tallet, en væsentlig udvik
ling, der som bekendt sætter sig tyde
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lige spor også i Norden. Hele dette
tema er efter min mening oplagt som
emne for fortsat fællesnordisk samar
bejde.

Klingenbergs »havedagbog« - forsvundet
og genkommet
Af John T. Lauridsen
Siden 1667 har det været kendt for den
læsende offentlighed, at generalpostme
ster, admiralitetsråd, købmand m.m.
Poul Klingenberg nærede en levende in
teresse for havevæsen og botanik.
Nævnte år skrev nemlig dansk botaniks
førstemand Simon Paulli i Quadripartitum botanicum de simplicium medicamentorum facultatibus, at Klingenberg

var så lærd på det område som en, der
havde studeret det hele sit liv, og roste
hans have i Hamborg for dens sjældne
planter. Paulli berettede videre, at der i
Klingenbergs have i Hamborg var en
slags små amerikanske ærter, kaldet
»Pisum de gratia«, som af én ært skulle
have givet 324 stykker igen.1 Det fik
den norske præst Jacob Kirsebom ved
Christiansands stift til kort efter at be
stille nogle af samme slags, og han
fandt derved ud af, at den hamborgske
have kun var halvt så frugtbar som hans
norske, da en ært dér gav 610 andre ær
ter fra sig. Dette kunne Thomas Bartho
lin meddele i Acta med. & Philos. Hafn,
1, 1671-72. Da Petrus Kylling i 1688
udsendte sin Viridarium Danicum, fandt
han anledning til at omtale, at Klingen
berg havde en have i København.2
Herefter blev det ved gentagelsen af
de samme oplysninger i knapt 100 år.
Således hos Erik Pontoppidan i bind 1
af Det første Forsøg på Norges naturli

ge Historie, 1752, der naturligvis med

tog præsten Kirseboms for Norge glor
værdige oplysning om ærternes forme
ring i Christiansand.3 Lægen og botani
keren Christen Friis Rottbøll holdt en
del år senere en forelæsning i Videnska
bernes Selskab i København, der blev
trykt i selskabets skriftserie 1770 under
titlen: »Afhandling om en Deel enten
gandske nye eller vel forhen bekiendte, men dog for os rare Planter, som i Is
land og Grønland ere fundne tilligemed
en kort Indledning om Urtelærens Til
stand i Danmark«. I den korte indled
ning fandt Klingenbergs haver en omta
le byggende dels på Paulli 1667 og Pon
toppidan 1752, dels på mundtlige oplys
ninger fra baron Wedel Jarlsberg modta
get gennem konferentsråd Hielmstierne.
Det oplyses af Rottbøll med sidst
nævnte som kilde, at Klingenberg først
havde anlagt en have i Hamborg, »med
siden forflyttede til sin Gaard Høyeriis i
Tye udi i Jylland, hvor han ved sin Fliid
og anvendte Omkostninger bragte den
saa vidt, at han ikke allene dyrkede
mangfoldige rare uden- og indenland
ske Væxter; men og desuden frembrag
te mange Slags Frugter hos sig, som for
di de vare ubekiendte, bleve som rare
Foræringer fra Jylland sendte til Frankerige og andre fraliggende Steder. Den
Dagbog, som han ved denne sin sidste
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Have holdt over dens Tilvæxt og Afgrø
de, og som indeholdte disse artige Ef
terretninger, har Hans Exellence Hr. Geheime-Raad og Baron af Wedel Jarlsberg eyet, men samme er siden ved
Laan bortkommet«.4
Senere forfattere og historikere nåede
ikke videre end dette, heller ikke M.
Birkeland og Fr. Olsen, da de i 1880’erne begyndte udnyttelsen af Klingenbergs arkiv på Jarlsberg, nær Tønsberg i
Norge. Blandt dokumenterne var have
bogen ikke.5
Selv foretog jeg 100 år senere en tur
til arkivet på Jarlsberg, men for så vidt
angik havebogen, var det forgæves. Da
jeg senere skrev om Poul Klingenbergs
og hele Marselis-konsortiets haveinter
esse, kunne jeg derfor kun omtale, men
ikke gøre brug af havebogen. Det blev
til gengæld påvist, at hvor end konsorti
ets repræsentanter slog sig ned, anlagde
de haveanlæg og indkøbte eksotiske
vækster. Det være sig nær Amsterdam, i
Oslo, Wandsbeck, Ottosen, Moskva,
Højris og København.6
Næppe var imidlertid min afhandling
udkommet, før jeg erfarede, at havedag
bogen var genfundet og befandt sig på
Rigsarkivet. Den havde været skjult i
familien Reventlows familiearkiv (be
stående af 106 pk. + 6 m).7 Hvordan den
er havnet der, er ikke udredet. Finderen
var Ole Willumsen Krogh, der lod sin
viden gå videre til hortonom, ph.d. An
nie Christensen, som besluttede sig for
at foranstalte en udgivelse. Den forelå i
1997: The Klingenberg Garden DayBook 1659-1722, 291 s., ill. Den origi
nale havedagsbogs 100 sider og mere
ydmyge format 15x18 cm er her omsat
til en statelig foliant gennem støtte fra
Carlsbergfondet.
Udgiveren har - naturligvis - forsy
net havedagbogen med en introduktion
med oplysninger om Klingenberg, nog
le af Klingenbergs haver og kommenta
rer til selve dagbogsteksten, og sidst
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nævnte er bragt på både engelsk og
tysk. Dagbogen er ført på tysk, men det
te sprog har ikke været internationalt
nok for udgiveren, så originalteksten
betegnes kun som »The Transcript« og
anbringes sidst i bogen (s. 233-281),
mens oversættelsen »The Day-Book«
følger efter introduktionen (s. 49-117).
Kommentarerne er knyttet til oversæt
telsen, og vil man arbejde med den ty
ske tekst, må man slå tilbage og læse
kommentarerne til den engelske over
sættelse. Denne disposition må siges at
være en tvivlsom udgivelsesmæssig for
nyelse, hvis ikke også en unødvendig
meromkostning ved publiceringen. Det
kan ikke forholde sig således, at fagfolk
på dette specielle område skal have
tysksprogede originaltekster serveret på
engelsk for at beskæftige sig med dem.
Dagbogen består af indførsler for åre
ne 1659-63 og 1687-1722. For årene
1687-89 fremgår det af dagbogen selv,
at den er ført på godset Hanerau i Hol
sten, og fra oktober 1689 til 1722 på
godset Højris på Mors. Endvidere står
det klart, at dagbogen til 1690 er ført af
den ovennævnte Poul Klingenberg og
fra nævnte år af hans søn af samme
navn. Poul Klingenberg den ældre døde
1690 og sønnen 1722. De har begge be
skæftiget sig med haven til det sidste.
Tilbage står at placere dagbogsind
førslerne for tiden 1659 til 1663. Hvor
blev de foretaget? Det står ikke direkte i
dagbogen. Her kunne de ovenfor omtal
te samtidige botanikere måske have ledt
udgiveren på sporet, men hun har i ste
det valgt at gå sine egne veje. Hun når
til den konklusion, at dagbogen for de
første år også er ført på Hanerau. Her er
der imidlertid det problem, at Poul
Klingenberg først købte godset i juli
1664. Godset tilhørte i den periode,
hvor Klingenberg skulle have foretaget
de første indførsler i dagbogen, den
danske krone. Denne forhindring over
vinder udgiveren ved at konstruere en af
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kronen foretaget pantsættelse til Klin
genberg.
Fremstillingen er følgende: »The
castle stood empty after the flight of the
chief administrative officer and the
country clerk in 1657. It was extremely
sensible of Paul Klingenberg the elder
to take possision of the property. By his
personal presence he was able to protect
the security for the money owed to him.
The Brandenburgers had a rather speci
al reason for leaving Paul Klingenberg
the elder’s residence in peace. It was
Paul Klingenberg the elder who looked
after the supplies for the auxiliary
troops. Hanerau’s location had been
useful in connection with his work with
the distribution of supplies to the
troops« (s. 31).
Denne fremstilling har den historiske
kerne, at Klingenberg gennem sin med
virken i Berns & Marselis’ handelshus
var med til at finansiere tropperne i Hol
sten. Det var det øvrige Marselis-konsortium og Henrik Müller også. Der er
imidlertid ingen dokumenterede efter
retninger om, at Klingenberg som »ex
tremely sensible« tog den danske krones
ejendom i besiddelse og administrerede
penge derfra. Mere herom nedenfor.
Udgiverens andet argument for Hanarau som hjemsted for optegnelserne
er hentet fra »a much later statement«
fra en præst, der bekræfter, at Klingen
berg allerede levede på Hanerau i 1658.
Kilden er LAS, Abt. 129, 1, no. 551,
hvilket ikke giver mulighed for på det
foreliggende grundlag at vurdere dens
værdi. Måske er det heller ikke nødven
digt al ulejlige sig med en henvendelse
til arkivet på Gottorp for at undersøge,
om præstens beretning er 20 eller 40 år
senere. Udgiveren mener, at præstens
udsagn »shows«, at Klingenberg var på
Hanerau, da svenskerne brød freden i
august 1658. »The entries in the day
book show that he had begun work at
Hanerau in 1658 or in the spring of
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1659 at the latest«(s. 33, gentaget s.
205). Her er en simpel ringslutning.
Det, der skal påvises, inddrages som ar
gument.
Efter disse argumenter og formodnin
ger følger konklusionen, at »Everything
suggests ...« og »There is every possible
reason to suppose that Paul Klingenberg
the elder was living at Hanerau when he
began his day book on 29 July 1659« (s.
33).
Yderligere et argument kunne være
taget i anvendelse for at undersøtte ud
giverens påstand om, at Hanerau er ud
gangspunktet for havebogen 1659-63,
nemlig at sønnen Poul Klingenberg
skulle være født der i 1659. Den oplys
ning står på hans sarkofag i Ljørslev
Kirke 1723. Det har imidlertid ikke
kunnet bekræftes af tidligere kilder, hel
ler ikke Poul Klingenberg d.æ.’s selv
biografiske optegnelser, som blot an
fører sønnen som født i 1659 og døbt i
Hamborg.8 Her kan være tale om en
fejlhuskning to generationer senere, og i
hvert fald var det i tiden finere at være
født på Hanerau end i Hamborg for en
standsperson. Det kan have spillet ind.
Imidlertid vil Klingenberg d.y.’s fødsel
på Hanerau i sig selv ikke være nok til
at bevise, at det var der, Poul Klingen
berg førte havedagbog.
Godset Haneraus historie er ikke ube
skrevet. Senest har Hans Wilhelm
Schwarz med dissertationen Amt und
Gut Hanerau von den Anfängen his
1664, Neumünster 1977 leveret en gen-

nemdokumenteret videnskabelig frem
stilling.9 Værket er udgiveren bekendt,
men Schwarz ikke har nogen som helst
omtale af Klingenberg i forbindelse
med Hanerau før købet i 1664.10 At
Schwarzs kildestudier i bl.a. godsarki
vet ikke har ført til afdækningen af Ha
neraus pantsættelse til Klingenberg, har
ikke bragt udgiveren i tvivl. Den tvivl
havde været på sin plads i betragning af
de spinkle indicier, udgiveren selv kom-

Debat

150
mer med. Derimod har hun konstrueret
en forklaring på, at pantsættelsen ikke
kan dokumenteres. Hun skriver, at Poul
Klingenberg »was not to receive inco
me from Hanerau, because the interest
was continually added to the debt« (s.
31). Skulle det være tilfældet, så er det i
forhold til de af mig foretagne under
søgelser undtagelsen, der bekræfter reg
len gældende for de andre pantsatte
godser, f.eks. for Hannibal Sehesteds
afståede norske godser. Går vi imidler
tid et øjeblik som eksperiment ind på
udgiverens hypotese, så skulle det til
gengæld være muligt at finde frem til de
regnskaber, hvor disse renter løber på.
Mine egne undersøgelser af Marseliskonsortiets og Poul Klingenbergs for
retningsvirksomhed har ikke ført til på
visningen af en pantsættelse af Hanerau
til Berns & Marselis eller Klingenberg
alene.11 Der foreligger intet i det bevare
de omfattende afregningsmateriale om,
at en sådan pantsættelse har fundet sted.
Marselis-konsortiet fik adskillige god
ser i pant under svenskekrigene, og der
blev gjort behørigt regnskab for indtæg
ter og udgifter for disse efter 1660.
Praksis ved gældsafviklingen var den,
at panthaverne i de fleste tilfælde fik det
modtagne pant til ejendom, i nogle til
fælde med en klausul om kongelig tilba
gekøbsret. Hvis Klingenberg havde haft
Hanerau i pant før 1664, ville der som
for de øvrige godsudlæg foreligge et
regnskab for panteperioden. Det gør der
imidlertid ikke. Dette kunne så formo
des bortkommet. Herimod taler den
kendsgerning, at vi er velunderrettet om
omstændighederne ved Poul Klingen
bergs overtagelse af Hanerau, herunder
hvordan overtagelsen blev finansieret.
Det sidste er det vigtigste. Ikke mindst i
forhold til den af udgiveren ovenfor ci
terede hypotese.
Igennem de bevarede afregninger kan
vi følge alle de poster, der indgik i slut
afregningen for bl.a. Hanerau, og som

blev opstillet i Kongens Skatkammer
med følgende debit og kredit 1. august
1664:'2
Debit

Hanerau........................... 100.000 rdl.
Dueholm Kloster ............ 48.770 rdl.
Mariager Kloster............. 131.741 rdl.
Spredt gods ved Hald...... 10.375 rdl.
Resterer til betaling......... 11.519 rdl.
Sum................................. 302.406 rdl.
Kredit

Efter revideret beregning 249.182 rdl.
1000 centner krudt.......... 20.000 rdl.
Til Hannibal Sehested..... 29.224 rdl.
Til Simon Paulli..............
2.000 rdl.
Andet ..............................
2.000 rdl.
Sum................................. 302.406 rdl.

Den reviderede beregning på kreditsi
den på 249.182 rdl. går tilbage til 28.
juli 1664 og bestod bl.a. af et tidligere
tilgodehavende på 137.313 rdl., som
kan føres tilbage til ældre afregninger.13
Dertil talrige rentetilskrivninger og kon
tante udbetalinger til forskellige perso
ner. Det var det typiske ved kronens
godsafståelser, at kreditorernes ophobede tilgodehavende for år, hvis ikke tiår,
tilbage blev samlet. En hale af ældre af
regninger var bilag til den endelige af
regning. Således også for Hanerau og
det øvrige ovenfor omtalte gods.
Pointen er, at der ikke i hverken den
endelige eller de ældre afregninger ind
går noget regnskab for Hanerau i den
postulerede panteperiode, som ved de
andre godsudlæggelser, hvor pantsat
krongods blev overladt kreditorerne til
ejendom. Heller ikke knyttes rentetil
skrivninger til godset, der overhovedet
ikke bliver nævnt før juli 1664. Klin
genberg havde nemlig ikke haft Hane
rau i pant.
Hvis Klingenberg havde investeret i
haveanlæg, orangerie og alskens plan
ter, buske og træer ved Hanerau fra
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1658, og selv havde slået sig ned der
med familien, må han også have været
stærkt interesseret i at overtage godset
til ejendom. Det er klart. Det kunne han
imidlertid langt fra være sikker på på
det tidspunkt - 1659 -, da han angive
ligt skulle have begyndt investeringerne
og arbejdet med haven. Det var ingen
gratis interesse. Ville han udfolde den
på lånt tid på kronens ejendom i krigs
tid, hvor han ikke vidste, hvad fremti
den ville bringe? Næppe. I øvrigt er det
bemærkelsesværdigt, at der ikke skulle
foreligge en kongelig bemyndigelse, i
fald Klingenberg havde haft ret til at
bebo godset og udnytte det som bruge
ligt pant. Der var tale om en meget bety
delig ejendom, som alene købesummen
fortæller. Kgl. pantebreve i den størrel
sesorden havde det ikke med at forsvin
de.
Desværre er Poul Klingenbergs breve
så ufuldstændigt og tilfældigt bevaret,
at det ikke på grundlag af dem alene la
der sig gøre at afvise udgiverens pant
sættelsesteori fuldstændigt, men i hvert
fald er der ikke i de eksisterende breve
og afregninger fundet et eneste eksem
pel på en datering fra Hanerau før juli
1664. Hvad afregningerne angår, kan
man mene, at det var tale om forret
ningspapirer. Dermed var det forklar
ligt, at de alle blev dateret i handelshu
sets hovedsæde i Hamborg. Det gælder
imidlertid også Poul Klingenbergs øvri
ge kendte korrespondance, når han da
ikke var på rejse. Når udgiveren vil
have Klingenberg til at slå sig ned på
Hanerau i 1658 eller »i det mindste i
foråret 1659«, så kan det f.eks. dårligt
hænge sammen med, at hele hans korre
spondance med Ditlev Ahlefeldt fra fe
bruar til juli 1659 er dateret i Ham
borg.14 Engang imellem må han da have
sat pennen til brevpapiret på Hanerau,
hvis han ikke pendlede mellem Hanerau
og Hamborg hele tiden (sic).
I 1664 blev Hanerau udlagt til brød
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rene de Lima som betaling for deres til
godehavende hos den danske krone. De
vægrede sig ved at overtage godset og
fik Poul Klingenberg overtalt til at
modtage det i stedet for, mens de fik
godset Hald ved Viborg til gengæld.
Denne oplysning står at læse allerede
hos Jeppe Aaakjær i biografien af St.St.
Blicher og er siden gentaget af mig
selv.15 Denne manglende forudgående
interesse for Hanerau fra Klingenbergs
side støtter ikke udgiverens påstand. I
stedet er den et af mange vidnesbyrd
om, at udgiveren er gået uden om direk
te at anvende den relevante videnskabe
lige litteratur.
Som om dette ikke er nok, så giver
havedagbogen for årene 1659-63 også
indirekte - hvis ikke direkte - vidnes
byrd om, hvor den er blevet til. Som
indledning til året 1660 er der følgende
indførsel: »der frost hatt continuirt bis
zu Ende des Monats January in welcher
Zeit die aister Immerhin geschlossen
gewesen. die kelte ist jedoch mittelmessig und ertreglich gewesen. Im pomeratzen hause ist nur mit einen ofen eingehitzet wordn, und zwar teglich nur
zwey mahl nemblich des Morgns und
abends hatt sich sonstn woll gehaltn das
es nicht drin gefrosen« (s. 238).
»die aister« er søen Aister i Hamborg
(jf. udgaven s. 124 n. 1). I januar-febru
ar 1662 beretter dagbogen igen om is
forholdene på søen og desuden om et
brud på Billwärder-diget [bilwerder
deich] (s. 248). Det var et Hamborg
dige.16 Hvis dagbogsoptegnelsen skulle
være foretaget på Hanerau, hvorfor
skulle Klingenberg så henvise til en
frossen sø i Hamborg for at fortælle om
klimaet på godset? Der var voldgrave
og vandhuller nok i nabolaget. Eller be
skæftige sig med digebrud i Hamborg?
Som det også fremgår af det kort, udgi
veren publicerer side 14, var der langt
fra Hanerau til Hamborg, så langt at det
er meningsløst at jævnføre klimaet de to
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steder. Det har Klingenberg heller ikke
gjort. Han var i Hamborg, da han skrev
de pågældende optegnelser. Der havde
de pågældende forhold interesse for
ham. Der havde han nemlig sin første
have.
Hermed er jeg tilbage ved udgangs
punktet, Simon Paullis berømmelse af
Klingenbergs have i Hamborg i 1667.
På det tidspunkt var det den have, Klin
genberg var kendt for. Her foretog han
sine første havedagbogsoptegnelser
1659-63. Efter købet af Hanerau anlag
de han også et større haveanlæg her,
men det er de første års optegnelser
uvedkommende. Haven ved Hanerau
var ikke berømmet, da Pauli i skrev.
Hvor nært Klingenbergs bekendtskab
med Pauli i var, fremgår bl.a. af, som det
fremgår ovenfor, at der var udvekslet
den betydelige sum af 2.000 rdl. mellem
dem. Der var også i øvrigt forbindelse
mellem familierne Paulli og Klingen
berg,17 hvorfor der ingen grund er til at
antage, at Paullis oplysninger blev med
delt på anden hånd.
De sene oplysninger bragt i trykken
af Rottbøll godt et århundrede efter, står
heller ikke i et dårligt forhold til den
virkelighed, optegnelserne afspejler.
Klingenberg havde begyndt sine opteg
nelser i Hamborg, og de var videreført
på Højris, selv om de ganske enkelte år
der imellem var ført på Hanerau. At det
te blev oversprunget i den mundtlige
overlevering så længe efter, turde være
forståeligt og forklarligt. Det havde kun
drejet sig om så få år, og det var efter
hånden blevet sværere at skelne mel
lem, endsige huske, at der var tale om to
og ikke en Klingenberg. Konklusion:
Heller ikke overleveringen støtter udgi
verens påstand.
Man kan blandt meget andet stille det
spørgsmål, hvorfor udgiveren ikke har
søgt nærmere oplysninger om Klingen
bergs have i Hamborg. Der bruges i in
troduktionen mange sider på Hanerau
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og ganske få på Højris (s. 34-37; heraf
er de to sider endda illustrationer).
Sidstnævnte sted er dog udgangspunkt
for de allerfleste af optegnelserne. Først
i de senere haveafsnit s. 205-222 rådes
der til en vis grad bod på dette, men sta
dig dominerer Hanerau (s. 205-214).IS
Kunne der ikke være søgt til Højris’
godsarkiv?19 Hvorfor denne dispone
ring? Det hænger måske bl.a. sammen
med, at udgiveren ikke har foretaget
mere systematiske kildestudier. Dele af
den trykte litteratur har været styrende,
og der er skrevet meget mere om Hane
rau end om Højris. Hamborg er ladt helt
ude af betragtning, da udgiveren ikke
har gjort noget for at efterprøve eller
falsificere sin pantsættelsesteori, men
har været så forelsket i den, at alternati
ver ikke er blevet søgt. I det mindste for
den samlede forståelse af Klingenbergs
haveinteresse burde der være gjort mere
ud af haverne i både Hamborg og Kø
benhavn. Petrus Kyllings ovennævnte
værk er ikke inddraget i introduktionen.
Det har været svært at finde et møn
ster i kildebenyttelsen. Hvilke spørgs
mål har styret den? Pantsættelsesteorien
er ikke søgt efterprøvet i regnskabsma
terialet, men samtidig får vi overflødige
henvisninger til originalt kildemateria
le, dansk som tysk, i forbindelse med
forhold, som forlængst er afdækket i
den eksisterende forskning. Blot kredi
teres de pågældende værker kun undta
gelsesvis for det, og hvor det sker, er der
tale om kildehenvisninger af en karak
ter, som man ikke ville forvente at fin
de i en videnskabelig kildeudgivelse.
De er yderst summariske. Der kan f.
eks. stå »Harris« (s. 118f.), »Gloy« (s.
33), Schwarz« (s. 25), »Christian IV’s
letters« (s. 31), »Olearius« (s. 41), »RA
216.153, p. 131« (s. 30). I litteraturli
sten kan man så få opklaret, hvad »Har
ris« m.fl. står for med titel og et trykår,
men sidetal hører alligevel til blandt mi
nimumskravene ved videnskabelig ud-
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givervirksomhed. Christian IV’s breve
er i otte store bind og på adskillige tu
sinde sider. Her overlades det læseren
selv at finde ud af, i hvilket bind og på
hvilken side oplysningen om A.B.
Berns overtagelse af Wandsbeck står.
Udgiverens tekst er ingen hjælp dertil.
De utilstrækkelige henvisninger til ar
kivfonds, som i det nævnte eksempel,
hvor man selv skal regne ud, at det dre
jer sig om Rentekammerarkivet, er
symptomatisk. Brugen af det videnska
belige apparat er ganske enkelt dilettan
tisk.
Der er ingen samlet oversigt over de
arkivfonds, der er benyttet. Den er tilfø
jet her som bilag. Det drejer sig om nog
le kopibøger, og så har bestallingerne
haft udgiverens særlige interesse, mens
afregningerne kun lige er strejfet.
I enkelte tilfælde stiller udgiveren
spørgsmål til stoffet, hvor hun nævner,
at hun ikke har været i stand til at finde
et svar. Det gælder således spørgsmålet,
om Klingenberg d.æ. læste engelsk og
fransk. Da hun angiveligt selv har be
tjent sig af Klingenbergs arkiv på Jarls
berg (i form af kopien på Rigsarkivet),
så ville hun deri have kunnet konstatere,
at en del af brevvekslingen om tontinen
(en plan for et livsforsikringsselskab)
førtes på fransk. På sine diplomatiske
missioner betjente Klingenberg sig også
af fransk. Til gengæld giver udgiveren
den fuldstændige meningsløse oplys
ning, at Klingenberg »certainly read
Dutch and German« (s. 20).20
Udgiveren har haft det problem, at
Klingenberg d.æ. betjente sig af forkor
telser, når han opgav priser på indkøbte
ting til haven. »In order to get some cla
rification I had to look througt contem
porary accounts to see how the names of
monetary units were usually abbreviated
in manuscripts. No other accounts in the
hand of Paul Klingenberg the elder have
been preserved. Therefore it is not possi
ble to make a comparison« (s. 18).
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Der findes talrige regnskaber bevaret
blandt Rentekammerets afregninger
med Klingenbergs d.æ.’s hånd. Blot vil
en sammenligning med dem være uden
relevans. Der blev alt overvejende reg
net i rigsdaler, hvorfor problemet med
forkortelser af fremmede møntsorter må
søges løst ved hjælp af speciallitteratu
ren derom.21
Hvad der er skrevet om Poul Klin
genberg i den eksisterende forskning,
henvises der praktisk talt ikke til.22 Det
kunne begrundes med, at der ikke er
skrevet ret meget om Klingenbergs ha
veinteresse. Da udgiveren imidlertid
selv kommer ind på en del andre for
hold vedrørende familien Klingenberg,
forekommer denne tilbageholdenhed
iøjnefaldende. Især da en del oplysnin
ger kun kan være hentet herfra, selv om
kildehenvisninger ikke gives. Det er
ikke at hjælpe den læser, der vil beskæf
tige sig med udgaven af havedagbogen,
og det er egentligt en udgivers opgave
at gøre det. Der burde have været en
faglig konsulent på denne udgivelse,
der kunne have vejledt om basale udgi
velsesprincipper.
For at illustrere udgiverens frem
gangsmåde skal gives et par karakteri
stiske eksempler. Poul Klingenberg d.æ.
blev 16. juli 1653 udnævnt til general
postmester. Det er en banal oplysning,
som kan slås efter i ethvert biografisk
opslagsværk. Bestallingen er trykt flere
gange, og den bliver naturligvis udfør
ligt behandlet i Otto Madsens bog om
det danske postvæsen fra 1991.23 Der
ville altså være mange relevante henvis
ningsmuligheder i den trykte litteratur,
hvis en henvisning overhovedet var
nødvendig. Udgiveren vælger imidler
tid den fremgangsmåde at henvise til
Rigsarkivets pergamentssamling (s. 38),
mens Madsens bog ikke anvendes noget
sted. Den 24. juli 1703 omtaler Poul
Klingenberg d.y. en Nikolai Helt, som
har sendt melonfrø (s. 269). I noten her-
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til henvises til en person af det navn i
rentemesterregnskabet 1655, som i
1662 er blevet viceadmiral med henvis
ning til RA 212.83. Det skrives derpå:
»Wether or not it was he who supplied
these melon seeds cannot be establis
hed« (s. 139 n. 17). I stedet for at bruge
den lettilgængelige håndbogslitteratur
begiver udgiveren sig ud i henvisninger
til utrykt kildestof uden at bidrage med
noget nyt, og hvad værre er, i dette
tilfælde heller ikke relevant. Et opslag i
Dansk biografisk Lexikons 1. udgave
under Helt, ville have fortalt hende, at
admiral Helt døde i 1667. Skulle han
have leveret frøene, skulle det have
været mere end 35 år tidligere!24 Udgi
verens »detailed examination of the
archives of Christian IV and Frederik
III« (s. 25) giver nedslående få resulta
ter, når det gælder realkommentarer til
hovedkilden, dagbogsoptegnelserne.25
Selv har jeg udgivet Klingenbergs
personalhistoriske optegnelser, en udgi
velse som er forfatteren bekendt, og dog
vælger hun kun at henvise til Jarlsbergarkivet, hvor hun bruger dem. I andre
tilfælde udelades henvisninger helt,
hvis ikke udgiveren har kunnet finde en
utrykt kilde til formålet. Således hvor
det fortælles, at Poul Klingenberg i
1668 fik bopæl på Østergade i Køben
havn, og at »This was an extremely long
and narrow plot of ground« (s. 39, gen
taget s. 132 n. 8!).26 Denne oplysning
med en gengivelse af grundstykket med
havens placering blev publiceret i 1988,
hvilket udgiveren ikke mener brugere af
dagbogsudgaven har nødig at vide.27
Det er et usympatisk træk, når en for
sker ikke vil vedkende sig de skuldre,
hun står på. Her er det konsekvent.

Den botaniske og havefaglige side af
udgivelsen får kyndige på disse områ
der udtale sig om. Det er at håbe, at
tyngden i disse modsvarer den histori
ske dels svagheder.

Debat
Afslutningsvis vil jeg i stedet komme
ind på, hvad nyt dagbogen fortæller os
om Poul Klingenberg d.æ. Sønnen er af
mindre interesse, da det kun var fade
rens interesse og initiativ, der fik ham
selv til at gå videre med optegnelserne.
Poul Klingenberg d.æ. begyndte dag
bogen på et tidspunkt, hvor han var
mere involveret i store forretninger end
nogensinde. Tilmed kunne de føre til
handelshusets ruin, hvis Danmark blev
opslugt af Sverige. Handelshuset Berns
& Marselis havde knyttet sin skæbne til
Frederik 3.s. I den situation gav Klin
genberg sig tid til at tænke på havean
læg, indkøb af planter og de rette vækst
betingelser. Dagbogen blev dog ikke
ført med større flid 1659-63, og den lan
ge pause til 1687 begrunder han selv
ved genoptagelsen med travlhed i den
danske konges tjeneste. Imidlertid er
det ikke kun omfanget af optegnelserne,
der er af interesse, men også de be
stræbelser, dagbogsoptegnelserne er ud
tryk for. Manden har brugt tid på at skri
ve rundt i Europa for at få sine vækster,
og han har sat sig ind i tidens havelitte
ratur, som han givetvis tilmed har ejet
nogle titler af selv. Fra anden side ved
vi, at han var bogelsker.28 Fra de andre
medlemmer af Marselis-konsortiet mod
tog han talrige planter til sine haver. Der
blev ikke kun udvekslet forretningsbre
ve og penge, men planter har hørt til
forsendelserne lige så vel som bøger og
andre luksusgoder. Planterne blev også
gjort i penge. Priser blev indført i opteg
nelserne. Det var ikke, fordi der var tale
om forretning med henblik på en fremti
dig profit, men det lå så dybt i den kal
kulerende mands adfærd, at disse oplys
ninger måtte med.
Der havde været haveinteresse i Mar
selis-konsortiet, længe før Klingenberg
kunne drømme om at få sine egne haver.
Haver på det plan, hvor de med deres
udførelse og valget af planter skilte sig
ud fra den jævne borgers livsnødvendi-
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ge nyttehaver. Det var haven til pryd,
adspredelse og forsødelse for øjne og
gane. Det er givetvis den form for have
interesse, Klingenberg direkte overtager
fra sin principal Berns og viderefører,
da han gennem det gunstige ægteskab
med Berns yngste datter fik mulighed
derfor.29
Vi må ikke forestille os Klingenberg
beskæftiget i haven selv. Det grove har
han haft folk til. Haven er i stedet blevet
overvåget lige så nøje som de øvrige for
retninger, det var en investering, ikke så
meget i penge, som i tid, og tid var også
blevet en slags penge for den kalkuleren
de købmand. Derfor ville han også se til,
at væksterne trivedes, der skulle føres
bog over dem. Ikke så omhyggeligt som
over obligationer og varer, men der skul
le være et skriftligt udtryk for denne side
af hans stræben. Han sørgede f.eks. for,
at orangeriet blev brugt. Det blev sat op
om efteråret, derind blev sat sarte plan
ter, og han førte nøje kontrol med, hvor
meget varme der skulle til, for at de kun
ne klare sig igennem vinteren. Om for
året blev orangeriet så taget ned igen.
Da han efter de mange års pause tog
optegnelserne op igen, var det ikke kun
den erfarne verdensmand, der vendte
tilbage til en tidligere kær syssel, men
også den erfarne havemand, der nu ikke
alene havde ladet anlægge adskillige
haver, men også havde set dem gro gen
nem en lang årrække. Som da han star
tede optegnelserne i 1659, var der i
1687 et stort pres på ham. Et for et var
hans godser gledet ham af hænde, des
uden postadministrationen, og kun skif
tet med sønnen i 1685 havde reddet sto
re værdier for familien, mens han selv
var truet af personlig ruin. Den sikker
hed, han engang havde kunnet stille, var
der ikke mere, og kreditorerne lod sig
ikke længere besnakke. Hans breve in
deholdt ikke længere store planer og
projekter, og om han virkelig havde reg
net med »in meinen hohen alter zu et-
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was Ruehe kommen« i 1687 (hans egne
ord s. 255f.), kan man have sin tvivl om.
I hvert fald må han på det tidspunkt for
længst have kunnet se, hvor det bar hen
for hans personlige økonomis vedkom
mende. Den ville ikke give ham ro.
Optegnelserne på Hanerau blev kun
ført i to sæsoner. I den tredie, 1689,
måtte han opgive Hanerau på grund af
sin gæld. Han indskibede sig i oktober
på et fartøj, der førte ham til Højris.
Forud havde han ladet tage små træer
og buske op og gjort dem gør klar til
forsendelse til Højris. Hos sønnen skul
le haveinteressen videreføres, uagtet at
meldingerne om hans økonomiske ruin
fulgte med. Han var konkurs, da han
stævnede ind i Limfjorden i oktober
1689. Nu skulle han til at spise nådsens
brød hos sønnen. Han tog fat på havear
bejdet på Højris i februar 1690 og førte
de knappe optegnelser frem til den 28.
juli. Han fik et sidste forår og en som
mer i sønnens have. Så tavshed. Den 11.
oktober blev han begravet på Ljørslev
kirkegård. Sønnen greb efter et par år
pennen og førte faderens optegnelserne
videre i 30 år.
Bilag: Benyttede utrykte kilder

Udgiveren meddeler hverken en forteg
nelse over de benyttede utrykte kilder
eller giver i tekst og noter så fyldige op
lysninger om kilderne, at man kan se,
hvilke det drejer sig om. For Rigsarki
vets materiales vedkommende, er der
her tilføjet de nødvendige oplysninger
på grundlag af de trykte registraturer.
For Schleswig-Holsteinische Landesarchiv på Gottorp, må interesserede gå
til arkivets registraturer.

Rigsarkivet
Danske Kancelli
B 166 [1572-1660] Diverse originale
kgl. bestallinger, bevillinger, og benåd
ninger samt pas
B 183 1618-60 Bestallingsbøger 1-3
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Rentekammeret
211.32 1660-67 Kopibog over kgl. mis
siver til rigsskatmesteren og Kammer
kollegiet
211.33-36 1660-66 Bilag til kopibog
over kgl. missiver til rigsskatmesteren
og Kammerkollegiet [heraf 33 og 36]
212.36 1651-70 Ekstraktprotokol over
udlagt jordegods i Danmark og Norge
212.83 1660-62 Tysk ekspeditionspro
tokol
212.84 1661-62 Kgl. reskripter vedr.
hertugdømmerne
215.2 1660-79 Originale kgl. åbne breve
215.5 1660-79 Kgl. missiver til embedsmænd i hertugdømmerne
216.115 1665-69 Memorialer
216.153 [ca. 1652-ca. 1670] Skatkam
merets besoldingsbøger
216.199 Afregninger III Borgerlige ci
vile [en afregning]
216.231 Afregninger VIII Indenlandske
private [en afregning]
Tyske Kancellie Indenrigske Afdeling
(TKIA)
A 44 1536-1670 Uregistrede koncepter
til bestallinger
A 47 1524-1668 Originale kgl. bestal
linger

Hans Schacks personark (nr. 6262)
Rentemesterregnskab 1652/53, 1655
Pergamentssamlingen
Partikulærkammeret
Jarlsberg arkiv (kopi af Poul Klingen
bergs papirer)
PK, drSA,25, LtrA [Benyttet s. 124 n. 4.
Forkortelsen er ikke søgt opløst].

Schleswig-Holsteinische Landesarchiv,
Gottorp (LAS)
Abt 7/187, bilag 24-26
Abt. 127, 21, FA, C, 52
Abt. 129, 1, no. 113, 114,201,239, 246,
551 (Gutsarchiv Hanerau)
Abt. 415, no. 718
Liber daticus 1675-85
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2. Petrus Kylling: Viridarium Danicum,
1688, s. 84.
3. Erik Pontoppidan: Det første Forsøg på
Norges naturlige Historie, 1752, 1, s.
171.
4. Skrifter som udi det Kiøbenhavnske Sel
skab af Lærdoms og Videnskabs Elskere
ere fremlagte og oplæste, 10, 1770, s.
413.
5. M. Birkeland: »Det norske Postvæsen i
dets Oprindelse og første Begyndelse«,
Smaaskrifter tilegnede A.F. Krieger,
1887; Fr. Olsen: Det danske Postvæsen,
dets Historie og Personer indtil dets
Overtagelse af Staten 1711, 1889.
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kapital og kongemagt i 1600-tallets
Danmark, 1987, s. 208-210.
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verse Sager 1660-.
8. John T. Lauridsen: »Poul Klingenbergs
selvbiografiske optegnelser«, Personalhistorisk Tidsskrift, 1992, s. 226.
9. Hans Wilhelm Schwarz: Amt und Gut
Hanerau von den Anfängen bis 1664,
Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins 70, 1977.
10. Schwarz 1977, s. 188ff.
11. Poul Klingenberg var siden 1654 partner
i Berns & Marselis’ handelshus. En del
af hans medgift ved ægteskab med en
datter af huset indgik som part i forret
ningerne. Dette bliver nærmere doku
menteret i en kommende studie. Alle
regnskaber for konsortiets og Henrik
Midlers engagement i Holsten under kri
gen foreligger.
12. Rigsarkivet, Rtk. 216.258, Afregninger
IX.8.XLVI; S. Nygård: Fortegnelse over
kgl. resolutioner gennem Rentekamme
ret 1660-1719, no. 625, 1.8.1664.
13. For disse, se Rigsarkivet, Rtk. 216.257,
Afregninger IX, 8, XLIV.
14. Schleswig-Holsteinische Landesarchiv,
Gottorp: Abt. 127.7 Haseldorf Gutsar
chiv. Det drejer sig om 12 breve skrevet
med jævne mellemrum mellem 19. fe
bruar og 8. juli 1659.
15. Jeppe Aakjær: St. St. Blichers Livs-Tra-
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

¡tedie, 2, 1903-04, s. 82; Lauridsen 1987,
s. 252 n. II; Rigsarkivet, Rtk. 216.262,
Afregninger IX, 26 Duarte de Limas arvinger.
Udgiveren gør sig i denne forbindelse
anstrengelser for at finde en utrykt hen
visning om digebruddene i 1662, hvor
hun kunne have konsulteret f.eks. Jens
Bircherods dagbøger for 20. februar
(Chr. Molbech (udg.): Uddrag af Biskob
Jens Bircherods historisk-biografiske
Dagbøger for Aarene ¡658-1708, 1846,
s. 75) eller F.V. Mansa: Bidrag til Folke
sygdommenes og Sundhedsplejens Hi
storie i Danmark, 1873, s. 427. Sidstnævnte har tillige den interessante oplys
ning, at der den 12. august 1664 blev ud
stedt forbud mod adskillige havefrugters
indførelse fra fremmede steder, da de var
årsag til smitsomme sygdomme (s. 429),
hvilket er et vidnesbyrd om, at der heri
også kunne være en grund til at indføre
planterne selv.
P.M. Stolpe: Dagspressen i Danmark, 2,
1879, s. 210; Camillus Nyrop: Bidrag til
Den danske Boghandels Historie, 1,
1870, s. 259; John T. Lauridsen: »En
»Godfather« i København - indvandre
res etablering i København omkring
1660«, Historiske meddelelser om Kø
benhavn, 1988, s. 21.
Haven ved Hanerau 1659-63 beskrevet s.
205-211 er i forlængelse af ovenstående i
stedet en beskrivelse af Klingenbergs
have i Hamborg.
Dele af arkivet går tilbage til 1576 (ad
komstbreve, retssager), og dets oplysnin
ger kan suppleres på anden vis gennem
tingbøger, markbøger m.v. (Godsarkiv
112 i Landsarkivet for Nørrejylland).
Det er allerede s. 17 oplyst, at både Klin
genberg og søn skrev på tysk.
Her bliver ikke taget stilling til hverken
transskriptionens kvalitet eller oversæt
telsen.
Derfor skal der heller ikke gåes i rette
med alle misforståelser og fejltolkninger,
men blot fremhæves disse: S. 20 gøres
Poul Klingenberg d.æ. til førstegenerati
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ons forretningsmand. Det var han ikke.
S. 37 gøres Poul Klingenbergs ægteskab
med en datter af hans principal Albert
Bakser Berns til den eneste mulighed
(»only possibility«) for at sikre handels
huset. Den påstand står for udgiverens
egen regning og har ikke hold i det til
gængelige materiale.
23. Et nyttigt og gavnligt Postværk. P&Ts hi
storie til 1711, 1991.
24. Registret rummer hverken Helt eller en
lang række andre af de i noterne omtalte
personer: f.eks. Hermann Iserberg (ikke
Isenberg), Albrecht Heins (ikke Albert),
Louis van der Wiele (ikke Weile) (s.
132), botanikeren Hendrich B. Olden
land (s. 147), mens andre er med. Op
tagelseskriterier efterlyses. - Udgiveren
kan heller ikke bestemmme sig til, om
den ene af udgivelsens hovedpersoner,
Poul Klingenberg d.y., døde i 1722 eller
1723 (s. 17, 42). Det var i 1723. Leon
hard Marselis levede 1611-67, hvor ud
giveren ikke kender dødsåret (s. 118 n.
3). Samme sted fortæller udgiveren, at
det ikke vides, hvor Selio Marselis boede
i København, når han var i byen fra
1657. Det vides i hvert fald, at han bl.a.
boede hos Henrik Müller! Hvis det altså
har nogen som helst relevans.
25. Det er interessant, at udgiveren har fundet
ud af, at Klingenberg i 1663 organisere
de anlægget af en labyrint i kongens have
ved Rosenborg, men hvorfor skal vi have
det at vide to gange, den ene gang med
henvisning til utrykt kildemateriale, den
anden med henvisning til et manuskript
af udgiveren? (s. 39 og s. 126 n. 12).
26. Dette er et blot et blandt flere eksempler
på, at oplysninger fra introduktionen
påny bringes i noterne.
27. Lauridsen 1988.
28. A.D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld,2, 1894, s. 217.
29. Det kan tilføjes, at ikke så få danske bor
gerlige i Klingenbergs omgangskreds
delte haveinteressen, f.eks. Griffen feid
(Jørgensen, 2, 1894, s. 144).
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Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred
Af Per Grau Møller
Kristian Dalsgaard og Bodil Bay Niel
sen (red.): Landskab og bebyggelse i
Ulfborg herred fra vikingetid til
1850. Indlæg på 3. projekt-seminar
4-6 oktober 1994 på Folkeuniversi
tetscentret Skcerum Mølle. Ulfborg

Projektets Skrifter nr. 3. (Geologisk
Institut, Aarhus Universitet, 1995).
205 s., 75 kr.
Kristian Dalsgaard og Bodil Bay Niel
sen (red.): Landskab og bebyggelse i
Ulfborg herred fra vikingetid til
1850. Indlæg på 4. projekt-seminar
27-29 september 1995 på Folkeuni
versitetscentret Skærum Mølle. Ulf

borg Projektets Skrifter nr. 4. (Geo
logisk Institut, Aarhus Universitet,
1996). 167 s., 75 kr.

Med Ulfborg Projektets Skrifter nr. 3 og
4 er der sket en yderligere publicering
af indlæg fra de fællesseminarer, som
projektet afholder om landskab og be
byggelse i Ulfborg herred fra vikingetid
til 1850. I de to første seminarer/publikationer (anmeldt i Historie 1995, 2)
var der i høj grad tale om, at indlæggene
varmede op til det egentlige forsknings
arbejde ved at præsentere generelle op
læg, metoder og planer for forskningen,
mens de egentlige nye forskningsresul
tater naturligt nok var få. Med disse to
rapporter er vi nu nået et mellemstadie,
hvor forskningsresultaterne er i overtal.
Bind 3 indledes med to artikler af
Sven Rask om henholdsvis kirkerne i
hele Hardsyssel 1000-1700 og kirke
regnskaber fra herredet 1584-1645. I

den første er der en meget grundig gen
nemgang af vores viden om kirkernes
opståen og udvikling i hele syslet og en
relatering af væsentlige generelle spørgs
mål på det regionale område, som f.eks.
sognedannelse, kapeller, patronatskirker osv. Kommer vi op i 1600-tallet, bli
ver det muligt at lave en differentieret
opstilling af kirkernes indtægter og der
med udsagn om, hvor vi havde de rige
ste sogne. Som ventet hører kirkerne i
Ulfborg herred til i den lavere del af
skalaen inden for syslet, dog ikke allerlavest. Mere overraskende er det, at ti
endeindtægterne viser en større kon
stans, end man måske skulle forvente
ud fra generel viden om udsving i land
brugsproduktionen i 1500-1700-tallet.
Desværre indebærer det nok også, at af
gifterne ikke kan bruges til udsagn om
produktionens størrelse, men snarere
som Michael Gelting citeres for var ud
tryk for tiendeforpagternes risikovillig
hed.
I den anden artikel om gennemgan
gen af udvalgte kirkeregnskaber fra
1584-1645 konstateres det, at korntien
den spillede langt den største rolle i her
redet, på trods af herredets generelle
vægt på den animalske produktion. De
indbyrdes forskelle kirkerne imellem
var ret store, hvilket må afspejle pro
duktionen i landskabet, ikke mindst for
di forskellene er ret konstante. Det er
nyttige gennemgange, som Sven Rask
har foretaget, men der mangler ligesom
den overordnede kobling til »belysning
af bebyggelsesudviklingen og de grund-

Større anmeldelser
læggende økonomiske vilkår i Ulfborg
herred« (s. 47).
Det gejstlige materiale afslutter også
bind 4, hvor Sven Rask belyser præster
nes indtægter 1550-1800. Materialet er
svagt med ufuldstændige og inkommensurable oplysninger, som næppe kan
bruges til udsagn om større økonomiske
strukturer og udviklingstræk i herredet.
Til gengæld antydes der økonomiske
problemer i visse sogne, og i 1700-tallet
nævnes nogle forbedringer, bl.a. at en
præst var begyndt at mergle sin jord
(»forbedre med lim«),
Jørgen Ryden Rømer udnytter igen
1688-matriklens righoldige oplysninger
om landbrugsstrukturen i herredet. Kil
den har den store fordel, at den gennem
går hele kongeriget på ganske få år (her
1683) med en række tilbundsgående
analyser for at kunne lave en retfærdig
hartkornsfastsættelse. Kildekomplekset
er ikke uproblematisk at tolke, men er
klart det bedste materiale før udskift
ningsakterne om driftsforhold i fælles
skabstiden. I bind 3 gennemgår Jørgen
Ryden Rømer flere emner, både af over
sigtskarakter for hele herredet og mere
lokale analyser. Det begynder med en
gennemgang af gårdstørrelser på bag
grund af modelbogens oplysninger om
dyrket areal. Det viser sig, at de mindste
gårdstørrelser var i de vestlige kystsog
ne (med bedre jord), men det er i dette
område problematisk at operere med
gårde som driftsenheder, da der ofte sad
flere fæstere på gårdene. Til gengæld
var der mindst opdyrket jord i de østlige
bakkeø-sogne, idet mindre end 1/10 af
jorden var opdyrket mod mellem 1/6 og
1/8 i den øvrige del af herredet. Gene
relt hvilede 50% af agerjorden hvert år,
hvilket nedsætter det årligt besåede are
al, og når vi samtidig forudsætter, at jor
den gødedes med den første (byg)afgrøde efter 3-4 års hvile, når Jørgen Ryden
Rømer frem til, at ca. 1-2 ha hvert år gø
dedes. Især i den vestlige del af herredet
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havde græsningens og høslettets andele
af hartkornet relativ stor vægt. Jørgen
Ryden Rømer undersøger derfor, om
der tilsvarende er en sammenhæng mel
lem bebyggelsens placering og eng- og
græsningsarealers beliggenhed i forhold
hertil. På nær nogle sogne længst ude
vestpå i laguneområdet kan han ikke på
vise nogen entydig sammenhæng. Men
især i den vestlige del er der tale om
problemer med at erkende bebyggelsens
placering i 1688 via de senere matrikel
kort.
Blandt de mere detaljerede næranaly
ser er Jørgen Ryden Rømers gennem
gang af Fjand i Sdr. Nissum, hvor der er
gjort arkæologiske fund af en jernalder
bebyggelse og en tørvebygget gård fra
1300-tallet. Markbogsanalysen af de i
1683 3 gårde, 7 bolshuse, 4 huse med
jord og 8 (tørve)huse uden jord kan ikke
afsløre noget entydigt om den tidligere
bebyggelse, f.eks. i form af tidligere
mere intensivt dyrkede arealer eller
markante jordfordelinger; kun ved nog
le særlige tofter kan der være antydnin
ger af tidligere bebyggelse.
Et andet eksempel på manglende
sammenhæng mellem forskelligt kilde
materiale er omkring sagnene om pe
sten i Lystlund, som nærmest blev lagt
øde, henholdsvis i middelalderen om
kring Den sorte Død og i Frederik IV’s
tid. I 1683 var der 8 bol i Lystlund og
yderligere 2 i det lige nord for liggende
Katborg, mens der i 1817 kun var to
gårde og to huse i hele området. Ud fra
en analyse af markbogen kan Jørgen
Ryden Rømer påvise, at der sandsynlig
vis ofte var tale om sandflugt i områ
det, og at bedrifterne ikke havde megen
(god) agerjord eller adgang til eng- el
ler græsningsressourcer. Der var kort
sagt tale om en »naturlig« marginalise
ring i 1700-tallet. I stedet kan beboerne
have ernæret sig af studedrift eller jydepottefremstilling, som sagnet også
fortæller.

160
I bind 4 kaster Jørgen Ryden Rømer
sig over tre større analyser af herredet.
Den første gælder ødegårdsbegrebet,
hvor der opereres med et udvidet øde
gårdsbegreb, dvs. også de bebyggelser
som ifølge matriklen havde ligget øde i
flere år. Begrebet »ødegårde« er lige
som gårdbegrebet vanskeligt at håndte
re i regionen, fordi der kunne sidde flere
fæstere på en bedrift, hvor den anden
drev den øde gårds jord. Derfor skal en
ødegårdsprocent på 9 modificeres noget
i nedadgående retning. I modsat retning
trækker, at Jørgen Ryden Rømer finder
eksempler på mindst 8 gårde, som var
blevet nedlagt, og hvis jorder i matrik
len var indregnet under andre bedrifters
tilliggende. Interessant er påvisningen
af den ringe kvalitet på de øde gårdes
jorder, idet det næppe er et akut opstået
fænomen i braklægningsperioden, men
snarere udtryk for, at disse brug var sår
bare på grund af for ringe ressourcer
(som tidligere påvist ved Lystlund). Det
er således heller ikke nødvendigvis
sandflugt, der var årsagen.
I det andet indlæg behandler Jørgen
Ryden Rømer dyrkningssystemerne,
hvor Karl-Erik Frandsen generelt har
klassificeret områdets system som
græsmarksbrug uden tægter. Det var sy
stemer med en udpræget mangel på
overordnet styring af udnyttelsen af
agerjorden, selv om det var denne syste
merne var indrettet efter - og ikke den
mere betydende animalske produktion.
Jørgen Ryden Rømer kan ved nøjere
studier af modelbøgerne belyse, at
dyrkningssystemet var lidt mere inten
sivt i den vestlige del med lidt mere al
sædedrift, kortere hviletider og med
havre i sædskiftet i stedet for boghvede
i øst. Hviletiderne for de højst bonitere
de enheder tyder på samme forskel.
Enghartkornet betød relativt mest i den
vestlige del samt for områdets hoved
gårde.
Endelig belyser Jørgen Ryden Rømer
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i den tredie artikel gammeljordsbegre
bet i herredet. Han har en fin historio
grafisk indføring, hvor synspunktet, at
stednavnet gammeljorder dækker over
tidligere intensivt dyrkede arealer med
nedlagte bebyggelser, sættes over for
det, at gammeljorder er marginale jor
der, der er blevet opgivet på et tids
punkt. Desværre kan analysen over 36
lokaliteter i Ulfborg herred ikke bringe
klarhed over fænomenet ud over en af
visning af, at der udelukkende kan være
tale om marginale, dårlige jorder, da
gammeljorderne bonitetsmæssigt og
jordbundsmæssigt ligger på gennem
snittet af herredets øvrige jorder.
Stednavne tages også op af Gordon
Albøge i bind 3 i en analyse af stednav
nenes forleds (bestemmerleds) udsagn
om træ- og buskvækst i hele Hardsyssel. Det er nærmest en nyttig materiale
samling, som ikke bliver tolket i forhold
til landskabet. Et kort over udbredelsen
af stednavnene svarer dog til den forde
ling, man skulle forvente ud fra kend
skab til den overordnede landskabshi
storie med ringe forekomst i den centra
le og vestlige del af Vestjylland.
I to artikler behandler Lene Inge
mann Jørgensen historiske sagn fra Ulf
borg herred. Det er meget systematisk
metodiske kildekritiske gennemgange,
hvis hovedbudskab er, at sagnene har
størst udsagnskraft om fortælleren og
ophavssituationen. Man kan dermed
ikke fæste større lid til indholdet i sag
nene, medmindre det kan bekræftes ad
anden vej f.eks. gennem den samme
kombination af sted- og personnavne i
skriftlige kilder som i sagnene. Ligele
des kan der være grund til at fæste lid til
sagnene, hvis der arkæologisk kan påvi
ses en relation til materielle levn, f.eks.
med hensyn til en kirke/et kapel i
Skærum. Når det gælder sagn om pest i
middelalderen, emnet for Lene Inge
mann Jørgensens anden artikel, er der
heller ikke grund til at fæste større lid til
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dem, da de som oftest vil være udtryk
for langtidsvirkninger af kollektive chok,
altså der kommer sjældent røg uden ild,
men det kan være vanskeligt at præcise
re ilden og dens omfang.
Arkæologien er ikke så fremtrædende
i disse to bind. I bind 3 har Palle Eriksen
et oplæg til et arkæologisk-historisk
projekt omkring Skærum og Vosborg,
hvor han på baggrund af de kendte ar
kæologiske og historiske kilder prøver
at skildre dette sted som et centralsted i
vikingetid-tidlig middelalder, bl.a. som
overgangssted over Storåen. Derfor me
ner han rimeligvis, at der på udvalgte
lokaliteter med prøvegravninger bør
sættes ind for at efterprøve tesen og
kunne bestemme bebyggelsens karakter
og struktur.
I bind 4 har Palle Eriksen en beretning
fra de fortsatte arkæologiske under
søgelser i Fjand. Her har man nu gravet
ned under gulvlaget i det tidligere omtal
te middelalderlige tørvehus og fundet
velbevarede spor efter pløjning med en
muldfjælsplov. Der er fundet flyvesand
mellem pløjekammene og endda også
under en plovfure, dvs. de har været
pløjet efter sandflugten. I den ene profil
var agrene svagt hvælvede, og der var
spor efter en agerren, dvs. der er tale om
højryggede agre. Der kan konstateres to
pløjeretninger vinkelret på hinanden.
Via kulstof-14 prøver kan det konstate
res, at pløjelaget stammer fra sen vikin
getid (880±l 00 og 1010±30). Dette nær
mest sensationelle fund forsøges des
værre ikke set i sammenhæng med den
markrekonstruktion fra 1683, som blev
lavet netop fra Fjand i bind 3.
Jens Villiam Jensen forsøger i bind 3
at rekonstruere godsstruktur og landgil
destruktur i 1500- og 1600-tallet. For
godsstrukturens vedkommende er kil
dematerialet som i andre lignende un
dersøgelser jordebøger, skifter og ma
trikler fra perioden. Det kan ikke belyse
godserne fuldstændigt, men giver klare
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antydninger af, at hovedgårdsdriften
målt ved graden af arronderinger af
fæstegodset omkring hovedgården ikke
var så udpræget som i Østdanmark
(Lolland-Falster), men mere end i
Vendsyssel. Dog antydes kraftigt, at ho
vedgården Pallisbjerg blev oprettet i
1560’erne med studedrift for øje, vurde
ret på baggrund af at fæstegods og ho
vedgårdsjord blev samlet langs rige
engstrækninger. For landgildestruktu
rens vedkommende er kildematerialet
1664-matriklen, der ikke entydigt af
spejler de kulturlandskabelige forskelle
med hensyn til forholdet mellem kornog smørydelser, men nok med korn
ydelser indbyrdes med byggen klart do
minerende på de bedre, vestlige jorder.
Fiskeydelser findes i de vestlige sogne.
Hvad angår afgifterne fodernød og
staldokse, som afspejler, hvor godsejer
ne satte kreaturer på opfedning hos fæ
stebønderne, er der ingen tydelige møn
stre at erkende i forhold til landskabet.
I bind 4 har Jens Erik Warfinge lavet
en rekonstruktion af ejendomsfordelin
gen i herredet før reformationen. Gen
nem en grundig analyse af kilderne til
besiddelsen af ejendomme før og efter
reformationen sammenlignes med an
dre lokale undersøgelser, og konklusio
nen er, at Ulfborg herred er et udpræget
adelsgodsområde; krongods var ikke
særlig udbredt, og der var ret få gejstli
ge institutioner. Det skal bemærkes, at
bilagene i denne artikel modsat de fleste
andre ingen gengivelser af materialet
har på kort, der bedre kan give udsagn
om landskabet.
Bent Odgård har i Bos sø mellem
Madum og Tim i den vestlige del af her
redet kunnet lave en kontinuerlig bore
kerne fra istidens slutning op til nuti
den. Dateringen er indtil nu kun lavet
ved relativ sammenholden med andre
vestjyske pollenanalyser, da kulstof-14
prøvernes resultat endnu ikke kendes.
Generelt ligner kurverne over vegetati-
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onsudviklingen de andre vestjyske, men
afspejler i højere grad magre jorder med
ringe korndyrkning og ekstensiv græs
ning. Der kan konstateres høj andel af
lyngpollen før elmefaldet i bondestenal
derens begyndelse, hvilket antyder de
dårlige jorder. Der var noget skov tilba
ge i slutningen af broncealderen, men i
hvert fald fra middelalderens begyndel
se var der tale om et totalt skovløst
landskab med mulighed for flyvesand.
Bent Odgård antyder muligheden for
sammenhæng med skæring af tørv
(træk) til iblanding i gødningen, som
skal have givet åbne, udsatte sandflader.
En fin kobling af resultater fra for
skellige fag er Kristian Dalsgårds arti
kel om uorganisk aflejring i Bos sø. Her
prøver han at analysere på Bent Od
gårds boreprøve, der antydede høj tør
vægt i gløderestværdier såvel i den æld
ste periode efter istidens afslutning som
fra jernalder og op gennem middelalder
og nyere tid. Kristian Dalsgård kan
påvise, at de høje vægtværdier er udtryk
for uorganiske aflejringer (flyvesand),
og at landskabet må have været blottet i
de perioder med høje tørvægtsværdier. I
første omgang var der tale om naturlige
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flyvesandsaktiviteter, i anden omgang
flyvesand som følge af menneskepåvir
kede blottelser i landskabet.
Dette sidste er et fint eksempel på et
tværfagligt samarbejde. Ellers må de to
bind nærmest være udtryk for mangel
herpå. Der er gennemgående tale om
fine, nyttige fremlæggelser af materiale
ud fra meget forskellige vinkler og til
gange. Men det er et gennemgående
træk, at indlæggene er ukoordinerede, og
at man mangler at få dem sat i sammen
hæng og få fortalt, hvad de enkelte resul
tater kan bruges til, når det gælder land
skab og bebyggelse i Ulfborg herred fra
vikingetid til 1850. Kort sagt mangler
der en sammenfattende bog, hvor herre
dets udvikling beskrives og analyseres
(mig bekendt skrives der for øjeblikket
på en sådan bog). Det er dog måske også
for tidligt at bedømme dette på baggrund
af de seminarer, som er en nødvendig del
af arbejdsprocessen i projektet. Man
kunne så blot ønske, at der blev gjort
mere ud af diskussionerne i Ulfborg Pro
jektets Skrifter, fordi det tværfaglige
aspekt her klart må komme frem, men
som altid er referatet af diskussionerne
sådanne seminarers akilleshæl.
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Værkets nu bedagede forgænger, Den
danske Handels og Søfarts Historie

(1919), har nu snart nået støvets år og
har længe trængt til den afløser, vi nu
får i hele syv bind. Det betyder bare
ikke, at søfartshistorikerne har ligget på
den lade side; tværtimod, men de under
søgelser, der foreligger, har været speci
alstudier, kun med undtagelse af den ny
orlogsfåde-historie. Incitamenterne til
det ny værk har sikkert været mange,
behovet, den almindelige interesse,
skibsarkæologiens resultater osv. Under
alle omstændigheder kan de motivere
en moderne syntese.
Hvad tidsafgrænsningen angår, be
mærker en af værkets forfattere fuldt
korrekt, at periodisering aldrig kan bli
ve mere end historikerens heuristiske
ramme til fortolkning af sit materiale.
Det må vel også være grunden til, at
man har valgt 1588 som slutpunkt: Da
den imposante og temperamentsfulde
»kaptajn Christian Frederiksen« trådte
til; han vidste jo at værdsætte det våde
element til både udvortes og indvortes
brug. Fra andre - økonomiske og politi
ske - synspunkter kunne man have ven
tet, at valget var faldet på 1560, en sag,
vi senere vender tilbage til.
Én ting må anmelderen på forhånd
vedgå: At det for hans vedkommende

som inkarneret landkrabbe ville være
halsløs gerning at begive sig ombord i
en vurdering af den skibsteknologiske
udvikling; han må nøjes med at annam
me sagkundskabens viden. Men hoved
indtrykket står helt klart: Udviklingen
forløb - som den historiske - helt
umærkeligt, men også præget af tek
nisk snilde og den smidighed, der måt
te til, for at skibenes typologi og funk
tion kunde tilpasses de skiftende behov.
Her har der været megen god belæring
at hente for den vankundige landkrab
be.
Som helhed gælder det, at alle vær
kets fire forfattere har været i stand til at
forene primær forskning med velafba
lanceret syntese, en kunst, som kun få
behersker, og samtidig at holde frem
stillingen i en lettilgængelig og ubesvæ
ret prosa og med støtte i fortrinlige illu
strationer, kort og diagrammer; det sker
kun sjældent, at man kan fornemme
støberande eller divergenser. Bogen
bringer endelig et fyldigt noteapparat,
bibliografi og kilde- og forskningsdis
kussioner; kun en ordliste kunne man
have ønsket sig. Her vil der være ikke så
lidt at hente for selv fuldbefarne histori
kere.
Til helhedsbilledet hører endelig, at
alle sider af søfarten tages op: teknolo
gi, navigering, handel, fiskeri, organisa
tionsformer, ruter, mandskabets vilkår
og meget andet. Anmelderen må over
for en sådan alsidighed nøje sig med at
tage enkelte, centrale emner op; også
fordi fremstillingen strækker sig over så
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langt et tidsspand, at ingen ville være
kompetent til at have nogen begrundet
mening om alt; ingen kan i dag være po
lyhistor.
Først nogle linier om vikingetiden.
Ole Ventegodt fremhæver i fuld over
ensstemmelse med Flemming Riecks
analyse af skibsteknologien det skred,
der fandt sted i periodens løb fra rø
ver- og plyndringstogter til organiseret
handelsaktivitet og bosættelse, og lige
ledes den dramatiske aktivitetsstigning,
som fandt sted omkring år 800. Af den
frankiske gejstlige, Alkuins korrespon
dance fremgår det netop meget tyde
ligt, at denne bølge kom som et fuld
komment chock for samtiden; man
mødte nu søgående skibe med tværsejl
og stor manøvredygtighed (Aksel E.
Christensen, »Birka uden frisere«, Han
dels- og søfartsmuseets årbog 1966, s.
17f).
Naturligvis behandles både ekspansi
onen mod vest - herunder de nordatlantiske/arktiske bosættelser - og mod øst.
Her kan det blot give anledning til en
stille forundring over, at Sture Bolins
påvisning (siden modificeret af Peter
Sawyer) af, at ædelmetalstrømmen den eneste gang i historien, således som
Artur Attman fremhævede - bevægede
sig vestover, fra kalifatet mod Skandi
navien og videre mod vest, ikke nævnes
(Sture Bolin, »Muhammad, Karl den
stora och Rurik«, Scandia XII, 1939, s.
181-222); skattefundene henvises til en
afkrog, hvor de ikke hører hjemme. Det
havde utvivlsomt kunnet give en endnu
bredere sammenhæng og have perspek
tiveret reorienteringen mod Nordvesteuropa ved midten af det 11. århundre
de; Bjørn Poulsen fremhæver senere,
hvor sejlivet forbindelsen til England
viste sig at være.
Af Ventegodts og Poulsens redegø
relser fremgår det klart, at de har accep
teret Aksel E. Christensens afvisning
af tyske hanseforskeres luftkasteller,
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»Unternehmerkonsortien« fra Westfalen,
som Fritz Rörig havde konstrueret; og
ligeledes Christensens betoning af »Valdemarernes storhedstid« og primat i
Østersøområdet (Aksel E. Christensen,
»Mellem vikingetid og Valdemarstid«,
Historisk Tidsskrift 12. rk. II, 1966, s.
21-56; »Scandinavia and the Advance
of the Hanseatics«, Scandinavian Eco
nomic History Review V, 1957, s. 89117). De ældste byprivilegier udstedes efter kirkelige forbilleder? - omkring
1200, og de omfatter både værn og im
munitet, og de ændrer efter 1240 deres
funktion til at blive værn mod den nu
autoritære kongemagt og dens ombudsmænd og fogeder, i øvrigt på linie med
de kirkelige institutioner (jf. Scandina
vian Journal of History 20, 1995, s.
144f). Vi befinder os her på tærskelen til
den 600 år lange konflikt om købstædernes, handelens og søfartens friheder,
som først afsluttes af den ikke mindre
autoritære enevælde 1682, om end da
uden protester mod vold.
Litteraturoversigten nævner, at Aksel
E. Christensen overvurderede de vendi
ske stæders dominans: Historikermødet
i Århus 1957 gav ham blod på tanden til
at ville give i hvert fald det 13.-14. år
hundrede en udførlig monografisk be
handling; han nåede ikke at fuldføre
den, men i sin undervisning og i samta
ler fremhævede han, at hanseaterne
konsekvent og i egen interesse altid
støttede den svage part i de nordiske
konflikter, uden at det naturligvis ude
lukker en mulig overvurdering af stædernes kommercielle overvægt, hvad
Bjørn Poulsens omhyggelige analyse
kunne tyde på.
Jævnsides hermed fremhæves neder
lændernes og lidt mere i baggrunden
englændernes ekspansion i Østersøom
rådet i senmiddelalderen, kulminerende
med de væbnede hollandsk-hanseatiske
konflikter ved midten af 1400-tallet, i
begyndelsen af 1530’erne og afsluttet
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med Speyerfreden 1544 (ingen af dele
ne nævnes dog). Når 1560 muligvis
kunne have været et mere hensigtsmæs
sigt skel end 1588, hænger det sammen
med, at korn, østbaltisk træ og naval
store og lidt senere svensk metal fik så
vital betydning, at de nordiske konflikt
mønstre og Østersøhandelen måtte få
internationale dimensioner.
Mere overraskende kommer det, at
den adelige handel og skibsfart kan
føres meget længere tilbage, end Grethe
Ilsøes undersøgelse kunne vise (Grethe
Ilsøe, »Dansk herremandshandel med
hansekøbmændene i senmiddelalde
ren«, Middelalderstudier. Tilegnede Ak
sel E. Christensen, København 1966, s.
305-336). Specielt hæfter man sig ved
Limbek’ernes egenhandel fra Ribe, og
hertil kan føjes, at Eggert Frille fra sam
me egn (ifølge Wm. Mollerup) også
plejede forbindelser til Antwerpen. Om
den østdanske højadels egenhandel til
Østersøen, Norge og Vesteuropa først
opstod senere, får stå hen. I hvert fald
kunne man have ventet, at dens ophør
omkring 1560 havde fået par ord med
på vejen; det beroede nemlig ikke blot som Erik Arup og Albert Olsen antog på nederlændernes bedre og billigere
tonnage, men også på, at danske adelige
og købmænd nu kunne opnå internatio
nale priser hjemme og uden investering;
men det medførte sikkert også, at den

danske handelsflåde ikke - eller først
sent - blev i stand til selv at varetage
eksporten.
Derimod virker det lidt overrasken
de, at Bjørn Poulsen uden videre godta
ger Øresundstoldregnskabernes - en
lumsk kildes - tal for danske skibspas
sager ved Helsingør og ud fra dem me
ner at kunne konstatere en vækst i
1500-tallets sidste årtier, en antagelse,
der næppe kan holde. Allerede 1935
gjorde Astrid Friis opmærksom på, at
hollandske skippere sejlede under Dan
nebrog som bekvemmelighedsflag un
der det spansk-nederlandske opgør, og
noget af væksten forsvandt igen under
den tolvårige våbenhvile 1609-21
(Astrid Friis i Scandia VIII, 1935, s.
129ff; Fra Ribe amt XXII, 1982, s.
346f; Aksel E. Christensen m.fl. (red.),
(Gyldendals) Danmarks historie 11:2, s.
414f).
Man kunne bemærke, at det ny værk i
modsætning til sin forgænger bærer tit
len Dansk søfarts historie', det røber, at
handel og skibsfart anskues som indbyr
des forbundne funktioner. Vel vidende,
at anmeldelsen overvejende har beskæf
tiget sig med handelen, vil det dog være
fremgået, at førstebindet lover godt for
fortsættelsen; dens forfattere vil utvivl
somt kunne præsentere samme høje
standard.
E. Ladewig Petersen

OLDTID OG MIDDELALDER
Sverre Bagge: From Gang Leader to the
Lord's Anointed. Kingship in Sverris
saga and Hcikonar saga Hcikonarsonar The Viking Collection. Studies

in Northern civilization Vol. 8.
(Odense University Press, 1996).
175 s., 225 kr.

Sverre Bagges bog er i usædvanlig høj
grad beskrevet gennem sin titel. I ind
sigtsfulde oversigter over to samtidssa
gaer fra Norges 13. århundrede analyse
rer han værkernes stillingtagen til den
kristne herskerideologi og den deraf fly
dende virkning på fortælleteknikken.
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Sverre Bagges detaljerede fremstilling
gør det muligt at følge hans argumenta
tion uden noget selvstændigt kendskab
til sagaerne, samtidig med at den skaber
et overblik over dem, som vil være nyt
tigt for den, der skal bruge værkerne i
anden anledning.
I grunden havde de to mænd, Sverre
(1150-1202) og hans sønnesøn Håkon
Håkonsøn (1204-63), nok så parallelle
skæbner: Begge startede som tvivlsom
me kongesønner, men opnåede gennem
politiske og militære kampe at sidde
som sejrende konger. Kun den yngre af
dem, Håkon, nåede at opleve en længe
re årrække som enehersker. Dette fik af
gørende indflydelse på ideologien ved
hans hof, som det fremgår af Konungs
skuggsjd, Kongespejlet (o. 1250), som
Sverre Bagge har skrevet det moderne
hovedværk om (The Political Thought
of The King's Mirror, Odense 1987).
I Sverres Saga møder vi den klassiske
sagastil for første gang, med dens indi
rekte karakteristik af personerne gen
nem deres handlinger og med dens for
nemme retorik, hvor replikker og taler
trækker stridspunkterne op og bringer
handlingen videre. I Sverres tilfælde be
fordres hans karriere yderligere af hans
humor og selvironi og af hans evne til at
improvisere og handle på tværs af alle
konventioner. (Det er en provokerende
nyskabelse, at Sverre ikke på kongers
vis kæmper midt i hæren og forrest,
men tværtimod ses ride rundt bagved
fronten i et landslag ved Oslo eller sejle
rundt i en lille båd og endda gå op på
land under søslaget ved Fimreite). Det
nære, hjertelige forhold mellem Sverre
og hans Birkebenere bygger på deres
velbegrundede tillid til hans lederevner
og på hans forståelse for deres situation.
Sverres ubestridelige personlige karis
ma og de sejre, den bringer ham, er be
viset for, at Gud gennem hans fødsel har
udvalgt ham til konge af Norge. I øvrigt
kendes Sverres herskerideologi gennem
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værket En tale mod biskopperne, som
ikke har sat sig spor i sagaen.
I Håkon Håkonsøns Saga genfinder
den moderne historiker en kollega:
Sturla Thordarsøn, en sober, grundig og
omhyggelig mand, der får stillet et arkiv
til rådighed og skriver et bestillings
værk - her for Magnus Lagabøter, der
var søn af Håkon og dattersøn af hans
hovedmodstander, onkel og svigerfader,
Skule Jarl. Sturla kom fra Island til Nor
ge i Håkons sidste leveår og fuldendte
sit værk i løbet af to år. Det er Sverre
Bagges tese, at Sturlas værk er blevet så
farveløst, ja, rent ud sagt kedeligt, fordi
Sturla ikke blot skulle omgås forsigtigt
med skeletterne i den kongelige fami
lies skabe, men især fordi han var under
indflydelse af hoffets ideologi: Kongen
af Guds Nåde var som statsoverhoved
hævet over almindelig strid; det ville
være under hans værdighed at lade ham
vinde frem gennem politiske manøvrer;
og ligeledes burde modsætningen mel
lem Håkon og Skule Jarl ikke kunne ses
som en strid mellem ligeberettigede
parter (sådan som Snorre kan fremstille
kampene mellem Olaf den Hellige og
de hedenske stormænd). Det er væsent
ligt for Sverre Bagge at hævde, at Sturla
kunne have beskrevet begivenhederne
mere spændende, hvis han havde villet,
og at det er den påtvungne ideologi, der
lammer hans pen.
Til afgørelse af, hvad Sturla kunne,
når han ville, er det ikke retfærdigt at
sammenholde ham med et stilistisk me
sterværk som Sverres Saga. Der bliver
for mange ubekendte. Skal man få en
begrundet mening om, hvad kongeideo
logien gør ved Sturlas stil, bør man
sammenligne Håkon Håkonsøns Saga
med det værk, Sturla skrev om sin sam
tids Island. Islendinga saga, Sturlas an
del af kompilationen Sturlunga saga,
synes baseret på Altingets lister over
»årets dræbte«. Her vises det, hvorledes
sår og hug og drab i en uendelig eskala-
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tion fører til hug og drab og mordbrand.
Sturla Thordarsøns Island må have
været traumatisk at leve i, uudholdeligt
spændingsfyldt; men han bærer sine
traumer ved ubetinget at fastholde det
faktuelle og dynge detaljer oven på de
taljer. Vel kan man i Islendinga saga
næppe finde noget tilfælde, hvor Sturla
undertrykker viden om et konfliktpunkt,
som han ses gøre det i Håkon Håkonsøns Saga. Men Islands blodige historie
bliver i hans hænder uudholdeligt kede
lig at læse om. Den mand var i stand til
at skrive en kedelig bog om Hitler! - Så
hvorfor ikke om Håkon Håkonsøn?
Rikke Malmros

Jenny Jochens: Old Norse Images of
Women. (University of Pennsylvania
Press, 1996). 326 s., 37,50 £.
Siden schweizeren Paul-Henri Mallet i
1756 publicerede Monuments de la my
thoiogie et de la poesie des Celtes. Et
particuliérement des andens Scandinaves har europæiske lærde dyrket opfat

telsen af den stolte, selvstændige, nordi
ske kvinde. Oprindelig var hun vist
også til opbyggelse for moderne femini
ster, indtil de som Jenny Jochens be
gyndte at nærlæse, hvad der faktisk står
i den bevarede oldnordiske litteratur.
Næsten parallelt med sit tidligere værk,
Vfø/ne/z in Old Norse Society (1995), der
prøver at indfange kvinders faktiske liv,
udsender Jenny Jochens her en bog,
ikke om kvinder, men om mænds opfat
telse af kvinder og kvindelige væsener:
fra oldnordiske myter om det guddom
melige, fra sange om folkevandringsti
dens helte, fra kongesagaer, fra ættesa
gaer om Islands første generationer og
fra samtidssagaer om Islands katastrofa
le 13. århundrede.
Efter en skildring af formodentlig
gamle mytiske forestillinger om kvinde
lige kollektiver som norner og fylgjer
går bogen i gang med beretningerne om

verdens begyndelse: I Ginnungagap
størkner smeltevand fra den nordlige
verdens is og den sydlige verdens ild til
det mandlige urvæsen, Ymir. Ginnunga
gap kan med lidt god vilje betragtes
som en abstrakt ur-livmoder, men så er
det også slut med de kvindelige princip
per: Den mandlige Ymir føder væsener
ud af sine armhuler, og hans venstre ben
avler et barn med det højre. Jochens ta
ler om mandlig partenogenese, og dette
princip fortsætter i urhistorien sammen
med gudernes mere håndværksmæssige
skaben af verden og de første menne
sker. Intetsteds i den nordiske urhistorie
får kvindelige væsener lov til at føde! I
den etablerede gudeverden har guderne
mange beskæftigelser, både kamp, ar
bejde og fornøjelser, mens gudinderne
sidder til stads, hvis de ellers nævnes.
Det er væsentligt for verdens funktion,
at guderne har både hustruer og elsker
inder, mens gudinder, selv elskovsgud
inden Freja, bør være kyske. Efter Rag
narok opstår en ny himmel og en ny
jord, beboet af tre guder og af mænd,
der er sønner af to brødre - kvindelige
skikkelser er ikke nævnt i fremtidens
rene lykkeverden.
I heltedigtningen gør kvinden der
imod indtryk. Hun er den tragiske bærer
af de konflikter mellem loyaliteten til
oprindelig slægt og til ægtemand og
børn, som mandssamfundets krigervær
dier lægger på hende. Mens manden
kun kender én slægt, står den gifte kvin
de mellem to. Fra heltedigtningen stam
mer sagalitteraturens stærke, blodtørsti
ge kvinder. Gudrun, der hævner sine
døde brødre på sin mand ved at dræbe
hans sønner (med hende), er for grufuld
til at få arvtagere i litteraturen. Men
Brynhild, der ægger mænd til hævn, er
prototypen på den islandske litteraturs
centrale skikkelse, hævn-æggersken,
die Hetzerin. Kvinden, der ægger sine
mandfolk til hævn med hvasse ord, er
den, der holder mændene fast på sam-
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fundets norm for, hvad det er at være en
rigtig mand. I heltedigtningen bliver
hun opfattet med sympati, men i det 13.
århundredes slægtssagaer breder tvivlen
sig om hendes berettigelse. Når forstan
dige mænd ønsker at stifte fred, er det
deres kvinder, der får dem til at fortsæt
te de endeløse myrderier. I den seneste
af de store sagaer, Njals Saga, optræder
omkring halvdelen af sagadigtningens
hævn-æggersker. I samtidssagaerne der
imod optræder kun tre kvinder, som æg
ger til hævn: Dér kan mændene så glim
rende selv finde ud af at fortsætte de
ødelæggende kampe. Kvinden, der æg
ger til hævn, er en rent litterær figur;
hun bringer handlingen videre og bidra
ger til spændingen; men forfatteren af
Njals Saga, der har set den islandske
fristat gå til grunde, omtaler hende ikke
for det gode: Hans ideal er det ærefulde
forlig.
Ifølge Jenny Jochens optræder den
oldnordiske litteraturs kvinder for at de
finere, hvad det er at være en mand.
Derved bidrager de til »gender-history«, kønsidealernes historie, nok så me
get som til kvindernes historie. Hvis
kvinder havde haft virkelig politisk
magt i sturlungetidens Island, ville de
ikke have optrådt i litteraturen som
dem, der måtte nøjes med at ægge deres
mandfolk. Uden polemik punkterer Jen
ny Jochens myten om den stærke nordi
ske kvinde.
P.S.: Under optakten til Blodgildet i
Roskilde fortæller Saxo (Saxo 14:XVI11:2. WH 138), at Thorberns hustru (en
kvinde han kan have kendt) ægger
Svend Grathe til drabet på Knud Magnussøn. - Er denne Hetze rin en rent lit
terær figur?
Rikke Malmros

Niels Skyum-Nielsen: Fruer og Vildmcend, II: Dansk Middelalderhisto
rie 1340-1400. (Akademisk Forlag,
1996). 192 s., 198 kr.

I forordet til Fruer og Vildmcend I
(1996) oplyste Inger Diibeck, at SkyumNielsen ved sin død i 1982 efterlod sig
et komplet manuskript Fruer og Vild
mcend. Dansk Middelalderhistorie 12501400. Kun for tiden frem til 1340 havde

forfatteren nået at færdigredigere manu
skriptet, og udgiverne besluttede sig
derfor til at dele udgivelsen. Den mang
lende færdigredigering skinner i bind II
igennem i den undertiden meget sum
mariske fremstillingsform og naturlig
vis i diverse inkonsekvenser og unøjag
tigheder i detaljen, men spiller næppe
nogen rolle for helheden, fordi SkyumNielsens Danmarkshistorie ligesom
Arups så udpræget er en krønike med
kronologien og den politiske historie
som rygrad og de sociale og kulturelle
afsnit placeret hen ad vejen, hvor det nu
kan falde sig. Det må imidlertid have
været endnu vanskeligere end for første
bind at færdiggøre notehenvisningerne,
dette fortjenstfulde arbejde er udført af
Thomas Riis, og at udarbejde litteraturog kildefortegnelser. Marianne Ritzau
har taget sig af disse, ligesom hun har
fremfundet illustrationsmaterialet, og
det er lige så glimrende gjort som af
Søren Kaspersen i bind I. I modsætning
til, hvad der er blevet norm i vore dage,
er der ingen billeder i farve, men man
savner dem ikke.
Skyum-Nielsen har systematisk gen
nemgået Diplomatarium Danicum fra
en ende af, læst kilderne fremfor at om
skrive sine forgængere, således som han
flere gange betoner det (s. 51,66). Som
den fremragende kildelæser han var,
medfører dette naturligvis mange gode
og nye iagttagelser, men også nogle
fejlskud, som jeg skal vende tilbage til.
Blandt de gode iagttagelser skal næv
nes vurderingen af Nebbegårds-aftalen 1348, hvor det hedder: »Herved er
overenskomsterne af 1340-41 brudt og
knækket for holstenerne ... som blæst
bort«. Hans manglende gennemlæsning
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af manuskriptet har til gengæld med
ført, at opregningen af tallene for pantesummerne umiddelbart er blevet ufor
ståelig. I det udenrigspolitiske, europæ
iske stof forlader han sig forståeligt nok
mere på andre historikere, f.eks. på
Sven Tägils bog om Valdemar Atterdag
och Europa. Men der er tale om en no
get vilkårlig brug, Tägil bruges således
ikke til at diskutere, hvorfor Valdemar
har tyskere, brandenburgere, som rigsembedsmænd 1341-42 (s. 20 og 22). Og
andre steder polemiserer Skyum-Nielsen imod sine forgængere, men uden at
nævne dem.
Bind I og II udgør, som anført, en
helhed, er tænkt som en samlet fremstil
ling af Danmarkshistorien 1250-1400
og skal derfor her vurderes som en
sådan. Den politiske historie står i cen
trum, og fremstillingen af den er spæn
dende læsning, om end nok mest for den
læser, som har god forhåndsviden. Peri
odens rigslovgivning (i bind II 1354,
1360, 1376, rigsrådets reponsum 1377
el. 1385, 1396) og Den sorte Død tages
ind i den kronologiske fremstilling, men
hvor lovkilderne i bind I bruges i en me
ningsfyldt sammenhæng, bliver der i
bind II blot tale om kommenterede refe
rater, og enhver diskussion af pestens
eventuelle virkninger på længere sigt
mangler. Skyum-Nielsen vidste natur
ligvis, at andre historikere havde disku
teret det 14. århundredes krise. Det vi
ser sig f.eks. ved, at han s. 71 en passant
kommenterer en paragraf i Olufs hånd
fæstning med »der er nu stærk strid
mellem jorddrotterne om jorddyrkerne,
utvivlsomt på grund af opgangstiden for
småfolk i landbruget«. Hvilken opgang
og hvorfor? må den uforberedte læser
spørge. Det her anførte har naturligvis
sin baggrund i, at han ikke fik færdig
gjort arbejdet, men også i hans mang
lende interesse for at diskutere udvik
lingslinier.
Det må være en tilfældighed, at der i
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bind II kun findes et enkelt af de socia
le eller kulturelle særafsnit, det kompe
tente og informative »Andens proleta
rer« om franciskanere og dominikanere,
mens der i bind 1 er mange sådanne af
snit, om ridderidealer (hvortil kalkmale
rier), danske filosoffer i Paris, byretter
og Skånemarked, tiggere og hospitaler,
kvinders kår, berømte håndskrifter, kon
ge-, bispe- og stormandsborge. Men det
er ikke nogen tilfældighed, at de ud
valgte emner samler sig om konge og
kirke, »fin-kultur«, kvinder og fattige,
mens bønder og adel, og i det store og
hele ligeledes byerne, ikke behandles
nærmere. Forfatterens sympati eller for
ståelse for adels og bønders funktion i
samfundet kan ligge på et meget lille
sted, adelen er røverisk og brutal, og
bønderne tilhører mellemklassen, ejer
kvæg og er velhavere. Et pudsigt vid
nesbyrd om hans sympatier er tolknin
gen af slaget ved Visby i 1361, hvor det
ikke bliver bønderne, som bliver ofrene
for Valdemars angreb. Sjællandske Krø
nike betegner nemlig Valdemars faldne
modstandere som inc/uilinL af SkyumNielsen oversat til småfolk og proleta
rer. Oversættelsen dækker den gængse
brug af ordet incjuilinus, men er urime
lig i sammenhængen, Ellen Jørgensen
oversætter kort og godt med mænd (jf.
også Hammerströms Glossarium). Hans
fremhævelse af kvindernes rolle og be
undring for Valdemar Atterdag, parret
med hans trang til selv at læse kilderne,
resulterer i en eklatant fejltolkning af to
breve fra 1348, hvorved to enker over
lod kongen deres gods (II, s. 27). Over
dragelserne opfattes som gaver til kon
gens rigssamling, bl.a. med henvisning
til, at den ene af enkerne skyder sine ar
vinger til side til fordel for »min aller
kæreste herre kongen«. Der er tale om
en maskeret konfiskation! Den anden
enke måtte i øvrigt afstå sit gods for
sine forfædres brøde.
Den fremførte kritik bør ikke skygge
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for det værdifulde i, at det efterladte
manuskript er blevet udgivet. Også det
andet bind, fordi de to bind udgør en
helhed. Det er værdifuldt, at SkyumNielsen har gennemlæst Diplomatarium
Danicum og konsekvent giver kildehen
visninger. Den politiske historie er le
vende skildret, om end noget indfor
stået. Den særlige fokus på den egentli

ge underklasse, og på kvinderne, er et
moderne træk. Den manglende interesse
for at forstå, hvordan samfundet funge
rede og udviklede sig, er for mig en
væsentlig mangel, mens fikseringen på
og beundringen for Valdemar og Mar
grethe måske virker lidt gammeldags,
men umiddelbart charmerer.
Erik Ulsig

NYERE TID
Per O. Hernæs: Slaves, Danes, and Afri
can Coast Society. The Danish Slave
Trade from West Africa and AfroDanish Relations on the EighteenthCentury Gold Coast. (University of

Trondheim, Department of History,
1995). 420 s.

Da den florissante handelsperiode satte
ind i den danske helstat, omtrent samti
dig med den amerikanske uafhængig
hedskrig, kunne danskerne allerede se
tilbage på en lang tradition for over
søisk handel og kolonihandel. Danne
brog blev hejst 1620 første gang i Trankebar i Sydindien. Omtrent et halvt
århundrede senere fulgte erhvervel
sen af Jomfruøerne i Caribien og op
førelsen af flere fæstninger ved den
vestafrikanske Guldkyst, og i første
halvdel af det 18. århundrede kom
Grønland for anden gang under dansk
herredømme.
Udforskningen af den danske atlanti
ske trekantshandel har afstedkommet
kontroverser mellem historikerne, som
først og fremmest har samlet sig om
spørgsmålet, om afskaffelsen af slave
handelen under dansk flag skete af hu
manitære grunde, eller der simpelthen
var tale om økonomisk nødvendighed? I
denne debat er teorier og grove model
forestillinger blevet inddraget, hvilke

ofte ikke har kunnet stå for nærmere
empirisk kontrol.
Heroverfor har Per O. Hernæs valgt
en mikrohistorisk tilgang, hvilket mu
liggør en bedre funderet vurdering af
den atlantiske trekantshandel som fæno
men. Hele to kapitler omhandler en
kvalitativ, eksemplarisk beskrivelse af
afro-danske kontakter og en tilsvarende
kvantitativ fremstilling af dansk Afrikahandel.
Forfatteren redegør eksempelvis for
stammefyrsten (Caboceer) Tetteh Djabaku’s politiske forbindelser, eller sna
rere forviklinger, med danskerne i de lo
kale magtsystemer på den vestafrikan
ske Guldkyst. Af særlig betydning var
drøftelserne (»palaver«) mellem stam
mefyrsten og de europæiske købmænd,
hvilket Hernæs behandler i ét kapitel.
Han har herved befriet dette begreb for
dets negative betydning og placerer in
stitutionen med essentiel funktion i det
lokale magtsystem.
Begge bogens kvalitativt orienterede
kapitler beskæftiger sig med omfanget
af den danske transatlantiske slavehan
del og betydningen af varebyttet under
Dannebrog for selve Guldkysten. For
fatteren når herved til det resultat, at tre
kantshandelen under dansk flag som
helhed betragtet snarere var af marginal
betydning. Afslutningsvis bliver både
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kvalitative og kvantitative tilløb til en desværre for kortfattet - helhedsvurde
ring indplaceret i forhold til den hidtidi
ge forskning.
Som følge af den mikrohistoriske til
gang er der mange solide informationer
at hente i Per O. Hernæs’ afhandling,
ikke blot for Afrika-historikeren, men

også for den økonomisk interesserede
historiker. Endnu engang synes den
tese dokumenteret, at store teoriover
bygninger i historievidenskaben ikke
altid er nødvendige, men tværtimod
ofte stiller sig hindrende i vejen for ny
erkendelse.
Martin Krieger

DET 20. ÅRHUNDREDE
Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder.
Fra kommunesocial isme til folke
pension. SFAH skriftserie nr. 38.

(Selskabet til Forskning i Arbejder
bevægelsens Historie, 1997). 496 s.,
400 kr.
Søren Kolstrup - gymnasielektor i Nak
skov - har et betydeligt forfatterskab bag
sig. Det begyndte allerede i 1972 med
den store afhandling om 8-timers dagens
gennemførelse (i Erhvervshistorisk År
bog), der var velskrevet og baseret på
omfattende litteratur- og arkivstudier.
Det samme kendetegner det nye arbejde,
der indbragte ham ph.d.-graden ved
RUC. Bogen er og vil vedblive at være et
af de vigtigste og vægtigste bidrag til So
cialdemokratiets historie. Til dette kom
mer, at det er et betydningsfuldt og inspi
rerende vidnesbyrd om, at lokalhistorien
kan yde helt afgørende tilskud til den al
mindelige samfundshistorie.
Kommunesocialisme er ideen om, at
socialismen kan virkeliggøres uafhæn
gig af staten gennem kommunale initiati
ver og foranstaltninger (lokale monopo
ler overtages af kommunerne, alle socia
le ydelser og kulturelle aktiviteter finan
sieres af kommunerne). Tankegangen
var ikke et isoleret dansk, men et interna
tionalt fænomen. Mest markant kom den
kommunesocialistiske bevægelse til ud
tryk i Wien i 1920’erne, men også i Nor

ge, her under navnet municipalsocialisme, gjorde bevægelsen sig tidligt stærkt
gældende. I Danmark står Nakskov, Es
bjerg og Århus - og i en vis grad også
København - som de klareste udtryk for
byer med kommunesocialistisk domi
nans. Kommunesocialisme manifestere
de sig kraftigt på områder som ældrefor
sorg, skoler, sundhedspleje (skolelæger,
skoletandpleje, hospitaler) og skolebe
spisning, som blev finansieret over kom
muneskatter og med lige adgang for alle.
Kommunesocialismen - efter Kolstrup
vedfærdsstatens rod - står ikke som en
helstøbt og samtidig facetteret ideologi. I
Danmark var den i virkeligheden blot en
beskrivelse af den politik, der blev ført i
nogle kommuner. Ideologien var formet i
tiden fra 1880’erne i de socialdemokrati
ske programmer og manifester, nogle re
lateret til mere eller mindre aktuelle pro
blemer, andre mere langsigtede. Det var
synspunkter gældende for hele samfun
det; men som man fik mulighed for at rea
lisere i kommuner, hvor man vandt mag
ten. Der er således ikke tale om nogen
klar opstilling af begrebet og dets af
grænsning. På mange områder blev kom
munesocialisme et udtryk for, hvad der
pragmatisk var mulighed for på lokalt
plan at gennemføre af Socialdemokrati
ets almene program og dertil, hvad kom
munalpolitikerne efter gemyt eller inter
esser prioriterede.

172
Der er ingen tvivl om, at de socialde
mokratiske kommuner i tiden efter 1910
hører til velfærdsstatens rødder forstået
som de skattefinansierede ydelser på de
forskellige områder, og hvor disse møn
sterkommuner efterhånden smittede af
på statens almindelige politik. Nu er
»rødder« naturligvis et noget upræcist
udtryk, ligesom selve begrebet »vel
færdsstat« også er det. Med til »rødder«
hører også 1880’ernes iværksættelse af
offentlige arbejder, 1890’ernes sociale
love, tuberkulosebekæmpelsen før 1914
m.m. Dette har Søren Kolstrup også øje
for, selv om han ikke vier det megen op
mærksomhed. I det hele taget gælder, at
han hele bogen igennem har brede til
gangsvinkler til sit emne og forståelse
for andre synspunkter end sine egne.
Denne alsidighed og gode udblik til
forholdene uden for Danmark kendeteg
ner også fremstillingen af tiden fra 1.
verdenskrig til folkepensionen i 1956.
Her defineres og systematiseres de for
skellige trin i udviklingen i den social-li
beral e stats ideer: først tankerne og den
førte politik under og efter 1. Verdens
krig (1914-22), derefter først tvangsfolkesikringstankens forlis og fra 1929 den
social-Iiberale stats bestandige udbyg
ning til velfærdsstatens gennembrud i
efterkrigstiden.
Alt dette sættes bogen igennem ind i
rammen af den økonomiske og almene
politiske udvikling. I fremstillingen bli
ver kommunerne nu til »isbrydere« for
statsinitiativerne og ikke som i 1910’erne frontløbere. Det synes imidlertid,
som om dette ikke er undersøgt nærme
re. Kommunernes indsats har et lille af
snit; men det er muligt, at en lige så
grundig behandling af de lokale udvik
linger som i afsnittet om kommuneso
cialismen, ville have vist kommunerne
som frontløbere inden for kulturlivet
(koncerter, teater, foredragsvirksomhed,
studiekredse, museer) og idræt. Det er
områder, der også bliver en del af vel
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færdsstaten, men ikke er taget med i bo
gen.
Det skal bemærkes, at teksten er sær
deles velformuleret - undertiden unødig
skæmmet af værdiladede karakteristik
ker af holdninger og begivenheder - og
dispositionsmæssigt meget klar med
gode delkonklusioner. Der er en fyldig
indholdsfortegnelse, der dog ikke nær
dækker manglen af registre.
Vagn Dybdahl

Olav Harsløf: Mondegruppen. Kampen
om kunsten og socialismen i Dan
mark 1928-32. (Museum Tuscula-

nums Forlag, 1997). 639 s., 365 kr.
Olav Harsløf er magister i nordisk litte
ratur, har været universitetslærer, rektor
først ved Det frie Gymnasium, dernæst
ved Rytmisk Musikkonservatorium og
nu ved Statens Teaterskole og har tillige
skrevet romaner. Men ved siden af alt
dette har han også skrevet bøger af bli
vende betydning om kulturdebatten i
mellemkrigstiden. Den nye bog dækker
et større tidsafsnit, end undertitlen angi
ver, idet den tager tiden fra midten af ty
verne og frem til 2. Verdenskrig med.
Le Monde (dagbladet fra 1944 har in
gen forbindelse med 1920’ernes Mon
de) var en fortsættelse af Clarté, grund
lagt af Henri Barbusse. Navnet dække
de over både tidsskriftet og foreningen
og samlede pacifister og socialister af
alle retninger og i mange lande. I Nor
den stod Clarté stærkest og længst i
Sverige, men blev 1925 overført til
Norge (Mot dag) og Danmark, hvor
Hartvig Frisch stod for både organisa
tionen og dens tidsskrift, der udkom
1926 og 1927.
En del af folkene fra Clarté dannede i
1928 Monde-gruppen og udgav bladet
Monde. Det var fortsat en gruppe, der
ikke var partibundet, men alle var socia
lister og antifascister. Ret snart blev
kommunisterne dominerende, og Mon-
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de, der i 1932 havde skiftet navn til
Plan, blev simpelthen overtaget af DKP.
Det var således kun i tre-fire år, Mondegruppen eksisterede; men dens virke var
omfattende og energisk: tidsskrifter,
bogudgivelser, teater- og filmforestillin
ger samt det store og indholdsrige Vi
Gymnasiaster. Til dette kom, at den do
minerede i Studentersamfundet.
Alt dette fremlægges meget fyldigt
og detaljeret suppleret med arkivmateri
ale - indbyrdes breve og en interessant
brevveksling mellem Frisch og Hans
Kirk. Store dele af bogen er indholds
fortegnelser til de enkelte numre af
Monde og lange referater af artikler.
Derved får bogen først og fremmest ka
rakteren af en aktstykkesamling, der er
særdeles nyttig, mens den historiske ud
vikling ikke giver meget, der ikke i ho
vedsagen er kendt fra især Morten
Things Kommunismens kultur (1-2,
1993), Niels Finn Christiansens Hartvig
Frisch (1993) og Elias Bredsdorffs Re
volutionær humanisme (1982). Når det
gælder selve det, der bringes, er det i
øvrigt påfaldende, at det politiske stof,
der ellers optog meget plads i Monde,
synes mindre tilgodeset i forhold til det
litterære og kunstneriske.
Der er et personregister, der imidler
tid ikke omfatter noterne, som ellers
ofte rummer væsentlige oplysninger.
Det vil da f.eks. også være centralt for
læseren at få at vide, at professor Bent
Jensen er uintelligent og ikke beskåret
at fatte, hvad Villars Lunn skriver om
ham. Der er også andre sådanne »klare«
og »præcise« karakteristikker. Derimod
savner man, selv når man kender en del
af de agerende i Mondegruppen, oplys
ninger om personerne både før, under
og efter at Harsløf lader dem træde ind
på scenen. Det er muligt, at nogle af
dem overhovedet ikke har nogen betyd
ning, men så er navnene også overflødi
ge.
Tilbage står dog spørgsmålet: Hvor

stor indflydelse fik Mondegruppen og
dens uden tvivl mange sympatisører?
Det ville være for store krav at stille til
Olav Harsløf, at han skulle have givet
svaret, selv om det ellers er et relevant
spørgsmål, når det drejer sig om en hi
storisk fremstilling. Svaret ville kræve
omfattende og detaljerede undersøgel
ser. Måske kunne det have været forsøgt
at give det.
Uden tvivl havde Monde og Plan
påvirket mange, der sad landet over
som gymnasielærere, og de påvirkede
igen deres elever - mange af disse læste
også Vi Gymnasiaster. Folkebibliote
kerne, der havde en blomstringstid i
1930’erne, kunne også være steder,
hvorfra en påvirkning kunne finde sted.
Mange, der i 1940’erne og 50’erne nå
ede frem til indflydelse i statsapparatet,
havde også en Monde-periode bag sig
og var præget af det uanset senere
ståsted. Memoirelitteraturen om perio
den er desværre ikke omfattende (man
blev så optaget af at skrive om besættel
sestiden!), og mens man i 1970’erne og
80’erne blev engageret i at indsamle ar
bejdererindringer, var der ikke nogen,
der tog initiativet til at samle erindrin
ger fra andre samfundsgrupper - bortset
måske lige fra netop Olav Harsløf. Han
gennemførte i 1976 en række radioin
terviewer med deltagere i Monde- og
Plangruppen, der gav meget til belys
ning af gruppens historie, og som har
bevirket, at hans værk indeholder man
ge facetter af bevægelsens liv, der ellers
ville have været gået tabt.
Vagn Dybdahl

Bo Lidegaard: I Kongens Navn. Henrik
Kauffmann i dansk diplomati 19191958. (Samleren, 1996). 812 s., 398

kr.
Bogen er primært en biografi af en
dansk diplomat, der under 2. Verdens
krig kom til at spille en særlig rolle i
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dansk udenrigspolitik, da han 9. april
1941 satte sin underskrift under Grøn
landstraktaten, der for et ikke helt præ
cist defineret tidsrum overlod USA fly
baser på den store ø. Dette emne er tid
ligere behandlet af Finn Løkkegaard, og
hvad det angår, adskiller Bo Lidegaards
analyse sig kun i nuancer og detaljer fra
forgængeren.
Det nye ligger i biografien. Ved at føl
ge Kauffmann gennem hele sin diplo
matiske karriere demonstrerer forfatte
ren den uafhængighed og den selvrådig
hed, der lod Kauffmann handle uden om
den danske regering og imod dens øn
ske. Så langt er der ikke tvivl om hold
barheden i bogens overordnede tese.
Det er mere problematisk, om Kauff
mann lader sig betragte som repræsen
tant for en ny skole i dansk diplomati,
med en kosmopolitisk orientering, der
afløste »Tysklandsskolen« og gradvis
kom til at beherske den udenrigspoliti
ske tænkemåde i årene efter 2. Verdens
krig.
Det første argument for denne tese
ligger i, at Kauffmann indledte sin kar
riere som sekretær for en kommission,
der i begyndelsen af tyverne gav forslag
til en udvidelse af den danske udenrigs
tjeneste og herunder betonede dens han
dels- og erhvervspolitiske opgaver. Men
det er vanskeligt at se, hvordan den på
nogen anden måde skulle have begrun
det en ekspansion - især i den sikker
hedspolitisk afspændte situation umid
delbart efter afslutningen af 1. Verdens
krig. Heller ikke Kauffmanns efterføl
gende virke i Kina siger i så henseende
noget, da han jo ikke her havde nogen
sikkerhedspolitiske opgaver, og det sam
me gælder tiden i Oslo, hvor i øvrigt
hans optræden som gesandt er under
spillet i forhold til den menneskelige
karakteristik.
Noget lignende måtte siges om po
sten i Washington, da han tiltrådte den i
1939. USA’s isolationisme blev først
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brudt med krigen, og nogen stor han
delspartner var landet heller ikke, om
end det havde en ikke ringe betydning
for dansk skibsfart. I alle tilfælde er det
te tema ikke forfulgt, og alt i alt står
Kauffmanns erhvervsbetonede, kosmo
politiske opfattelse som en svagt doku
menteret påstand. At han efter Dan
marks besættelse erklærede sig uafhæn
gig af København, kan lige så vel for
klares ved, at han var amerikansk gift
og ønskede at befri sig for det odie, der
hang ved Danmarks kapitulation 9. april
- en bestræbelse på vedblivende at til
høre det gode selskab i den amerikanske
hovedstad.
Om stilskiftet i dansk udenrigspolitik
efter 1945 var udtryk for en ny grund
opfattelse eller simpelthen for, at verden
havde ændret sig, får også stå hen. Til
slutningen til vestmagterne lader sig i
høj grad sammenligne med det før rå
dende særlige hensyn til Tyskland, to
arter af tilpasning til de nærmeste stor
magter. Det er utvivlsomt rigtigt, at de
danske regeringer kun tøvende ekspo
nerede sig i storpolitikken, om end det
valgte eksempel, Danmarks deltagelse i
Palæstinakommissionen, er ekstremt,
da det kunne forudses, at den kom på
kollisionskurs med Storbritannien, som
var den vigtigste udenrigspolitiske for
bindelse, landet havde. Men at Kauff
mann i disse år stod som foregangs
mand for en mere selvbevidst optræden,
virker overbevisende.
Alt i alt repræsenterer Bo Lidegaards
bog en imponerende arbejdspræstation
og tegner et billede af Henrik Kauff
mann, som er af blivende værdi. Men så
ringe sammenhængen er mellem det
store brødstof og den fremhævede ho
vedtese, kan man ikke lade være med at
stille sig selv det spørgsmål, om denne
ikke er hæftet på til sidst for at få af
handlingen til at fremstå som en klas
sisk disputats?
Henning Poulsen
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Morten Thing: Portrætter af 10 kommu
nister. (Tiderne Skifter, 1996). 303
s., 268 kr.
Bogen indeholder, som titlen angiver, ti
portrætartikler. En slags biografier, som
skrevet i forordet, af danske kommuni
ster med hovedvægten lagt på personer,
der havde deres centrale politiske virke
i mellemkrigstiden. De portrætterede
kommunister er bl.a. pioneren Marie
Nielsen, Martin Andersen Nexø, Rudolf
Broby-Johansen, Børge Houmann, Mo
gens Fog, Hans Scherfig, men også
mindre kendte som kobbersmeden Niels
Johnsen. Foruden de ti biografier afslut
ter Morten Thing bogen med en artikel
indeholdende overvejelser om biografi
en som genre.
Med portrætterne kommer Morten
Thing vidt omkring i det kommunisti
ske miljø. Der er intellektuelle, arbejde
re og partifunktionærer. Personerne
skildres forstående og oftest med sym
pati fra forfatterens side. Desværre fore
kommer mange af portrætterne at have
for snævre rammer i den forstand, at
personerne i for høj grad beskrives ud
fra det kommunistiske miljø alene, uden
at det omkringliggende samfund i til
strækkeligt omfang inddrages som en
perspektiverende baggrund.
Netop det forhold viser sig i særlig
grad at være et minus, når der er tale om
et miljø, der som det kommunistiske
ofte har været præget af lejrmentalitet,
om det så har været selvforskyldt eller
ej. Når hertil kommer, at Morten Thing i
flere af biografierne undlader at trække
pointer og konklusioner op og langt hen
kun indskrænker sig til at redegøre for
fakta og begivenheder, lades læseren
lejlighedsvist i stikken med en undren
over, hvorfor den portrætterede person
egentlig er opmærksomheden værd.
Problemet er særlig markant i bo
gens indledende og omfangsmæssigt
langt største artikel om Marie Nielsen
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(som Thing ellers i samarbejde med
Børge Houmann i 1990 udgav en frem
ragende kommenteret kildesamling om,
Venskab og revolution. Martin Ander
sen Nexøs og Marie Nielsens venskab
og politiske virke 1918-1924). Der

gøres således ingen forsøg i artiklen på
at vurdere Marie Nielsens holdninger
og politiske analyser på baggrund af
den datidige politiske situation i almin
delighed.
Det fremgår tydeligt, at Thing er fa
scineret af Marie Nielsen, men det ene
ste, der formidles til læseren, er sådan
set hans fascination af Marie Nielsens
engagement og offervilje for ideen og
det kommunistiske parti. Karakteren af
engagementet, kvaliteten så at sige, for
toner sig. Læseren fanges derfor ikke af
Things fascination. Mennesker, der gi
ver sig kompromisløst hen for en sag,
bliver først for alvor interessante og
vækker først vores fascination, når vi
ved hvorfor, hvordan. Her svigter Mor
ten Thing Marie Nielsen. Og desværre
også andre af de øvrige ni kommunister.
Det er i de biografier, hvor Morten
Thing både fastholder forbindelsen til
samtiden og vover sig længst ud i kon
klusionerne, at bogen er mest vellykket.
Fx i tilfældet med forfatteren Konrad
Simonsen og i biografien om Scherfig,
der bl.a. indeholder en spændende di
skussion af forholdet mellem Scherfigs
skarpe, satiriske pen i romanerne og
kulturjournalistikken på den ene side og
hans bløde pensel i de kendte, naive
junglemalerier på den anden. Et forhold
som Thing på interessant og troværdig
måde også gør til et billede på Scherfigs
markante blindhed over for Sovjetsyste
mets negative sider (/fallit).
Morten Things afsluttende artikel om
biografigenren er interessant og kan læ
ses som et bidrag til forskningsdiskus
sionen, men giver ikke særlig meget til
bogens egne biografier, der som antydet
for de flestes tilfælde er uforløste og
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måske også savner en ekstra bearbejd
ning.
Interesserede i de portrætterede per
soner kan starte her. Interesserede i
kommunismens historie i Danmark er
bedre hjulpet med gå til Things egen
disputats fra 1994.
Niels Wium Olesen

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisatio
nen BOPA 1942-1945. (Frihedsmu
seets Venners Forlag, 1997). 512 s.,
200 kr.

Det må hilses velkommen, at vi omsider
har fået en sammenfattende fremstilling
af besættelsesårenes største og mest ef
fektive sabotageorganisation, det kom
munistisk ledede og inspirerede BOPA,
der bl.a. tegnede sig for de vellykkede
angreb på Globus og Riffelsyndikatet i
sommeren 1944.
Desværre for forfatteren er gruppens
mest spektakulære aktioner allerede
grundigt og veloplagt beskrevet i Børge
Brandts erindringsbog Sabotage fra
1945 og i senere memoirer. I så hense
ende bringer bogen altså ikke meget
nyt, og de interviewberetninger, der er
optaget i de sidste 20 år, og som citeres
flittigt og udførligt, føjer ikke meget til.
Deres anvendelse synes at have været et
formål i sig selv, og de skiftende subjek
tive vinkler, de rummer, forvirrer læs
ningen og giver et indtryk af episodisk
fortælling - som bogen ikke har for
tjent.
Den rummer nemlig også et systema
tisk overblik over BOPA’s karakter og
udvikling. Der er gjort rede for den skif
tende og indviklede organisationsstruk
tur og for de kredse og grupper, BOPA
blev rekrutteret fra, fortrinsvis arbejdere
og studenter. Det betones, at selv om le
delsen lå på kommunistiske hænder,
deltog mange ikke-kommunister, og
Børge Thing (»Brandt«) fremhæves
som en dygtig og energisk leder, der bar

BOPA gennem flere kritiske faser. Så
meget mere overraskende er det, at han i
bogen først kommer på banen, da han i
januar 1944 afløste Eigil Larsen. Det
hænger sammen med, at alene gruppen
af Spaniensfrivillige er behandlet som
organisationens pionerer, skønt også an
dre kommunistiske grupper var tidligt
aktive. Måske er det grunden til, at man
i den fortjenstfulde og angiveligt kom
plette liste over BOPA’s aktioner, savner
6 af de 12 sabotager eller forsøg herpå,
der blev registreret 18.-19. august 1942.
Det var ved den lejlighed, Børge Thing
fik sin ilddåb og oplevede bruddet med
sin tilværelse som lovlydig borger, og
serien var det første klare vidnesbyrd
om, at ungdommelige elementers tilfæl
dige anslag mod besættelsesmagten var
i færd med at blive afløst af organisere
de aktioner.
Henning Poulsen

Nathaniel Hong: Sparks of Resistance.
The Illegal Press in German Occu
pied Denmark April 1940 - August
1943. (Odense Universitetsforlag,

1996). XI+ 308 s.
En amerikansk historiker og mediefor
sker, Nathaniel Hong, har skrevet en af
handling om den illegale presse under
den tyske besættelse af Danmark. Af
handlingens analyse slutter med Au
gustoprøret i 1943. Hong er godt hjul
pet af en intens erkendelsesinteresse,
som mærkes hele bogen igennem, samt
af den omstændighed, at han behersker
det danske sprog. I forordet får læseren
at vide, hvorfor Hong beskæftiger sig
med et (kunne man fristes til at sige,
når det gælder en udlænding) så ekso
tisk emne som den illegalle presse i
Danmark. Som aktiv bladmager i kam
pen mod Vietnamkrigen og i den ame
rikanske arbejderbevægelse har han
stillet sig selv spørgsmålet, hvordan
dissidentmedier kan påvirke opinionen
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i spørgsmål med meget afgørende me
ningsforskelle.
Det er ofte interessant at læse uden
landske historikeres arbejder vedrøren
de den danske historie. Desværre er det
ikke særlig tit, det sker. Ofte kan en ud
lænding se noget, som vi danske histori
kere ikke kan få øje på, enten fordi sko
ven for os er så tæt, at vi ikke kan se det
enkelte træ, eller også fordi vi er så ind
syltet i den gængse folkelige og natio
nale historiebevidsthed, at vi ikke kan
frigøre os fra den og stille nye spørgs
mål.
Inden for besættelsestidsforskningen
har vi dog før oplevet, at en udlænding
kunne bidrage med nyt og væsentligt,
nemlig da tyskeren (!) Riidiger Eckert i
1969 med sin afhandling Die politische
Struktur der dänischen Wiederstandsbewegung in zweiten Weltkrieg skød - i

hvert fald i forskerverdenen - de sidste
tilbøjeligheder til at betragte den illega
le verden som en homogen modstands
bevægelse ned.
Det er glædeligt at konstatere, at
Hong i sit afsnit om besættelestidens
generelle historie demonstrerer et sik
kert greb om de danske besættelsesfor
hold. Det er tidligere set, at udenlandske
forskere har haft svært ved at begribe de
særlige danske besættelsesforhold, her
under samarbejdspolitikkens rationale,
modsætningerne til modstandsbevægel
sen samt det realpolitiske kompromis
mellem de to fløje. Det er forståeligt, da
de danske besættelsesforhold er helt
unikke i europæisk forstand, men det
har ofte tidligere været en anke, når ud
lændinge undersøgte dansk besættelses
historie. Mange har forlæst sig på den
nationale historieskrivning i årene lige
efter krigen, hvor modsætningerne i den
danske besættelseshistorie ikke står
klart. Det har ofte bevirket, at selv frem
stillinger, der ellers bragte nyt frem, fal
der til jorden på grund af manglende
forståelse for konteksten. Hong klarer
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sig fint her og falder ikke igennem, men
demonstrerer, at han magter kompleksi
teten i den danske situation.
Hongs analyse af den illegale presse
har to hovedelementer. Det første er et
forsøg på ved hjælp af et stort statistisk
materiale at afdække mængden og opla
gene på de illegale blade, deres geogra
fiske udbredelse samt den politiske
spredning. Det andet hovedelement er
en indholdsanalyse af bladene frem til
august 1943.
Hong betvivler anvendeligheden af
den hidtil autoritative bibliografi over
den illegale litteratur, Det Kongelige
Biblioteks udgivelse fra 1954 Besættel
sestidens illegale blade og bøger 194045, når det gælder de kvantitative for

hold vedrørende den illegale presse. Det
gør han også klogt i, da bibliografien
bygger på usikkert baggrundsmateriale,
nemlig de involverede bladgruppers
egne indberetninger i to omgange i hen
holdsvis 1945 og 1948 - og dette mate
riale anvendes endda i bibliografien ofte
med manglende konsekvens, så det
fremstår selvmodsigende.
I stedet går Hong kritisk til kilden, til
baggrundsmaterialet for bibliografien,
og foretager en selvstændig analyse af
dette samt kombinerer det med en an
den væsentlig kildegruppe: sagerne fra
Statsadvokaturen for særlige anliggen
der. Hong når dermed betydeligt længe
re end den hidtidige forskning med hen
syn til parametre som oplag og geogra
fisk udbredelse. Materialet indeholder
dog stadig så megen usikkerhed, at
Hongs tendens til næsten at ville udlede
den politiske betydning af de respektive
illegale blade ikke holder.
To af de overordnede resultater af
Hongs analyse af det statistiske materia
le, som begge virker veldokumenterede,
er, for det første, at DKP fra oktober
1941 næsten havde monopol på den ille
gale presse, men at denne førerstilling
faldt til ca. en trediedel af det samlede
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oplag (fraregnet Frit Danmark-grupperne, som også havde tæt forbindelse til
DKP) omkring februar 1943, og for det
andet at landet geografisk set var dækket
af illegale blade fra februar 1943. Kon
stateringen af DKP’s dominans i den an
givne periode er dog ikke overraskende.
Vedrørende indholdsanalysen be
skæftiger Hong sig på en frugtbar måde
med spørgsmålet om de i den illegale
presse allestedsværende udhængninger
af værnemagere, nazister og tyskerpi
ger. Hans pointe er præcis. Det var net
op med henblik på at »personalize and
focus people’s resentment toward the
occupation and those who collaborated
and profited from it« (s. 145), at disse
udhængninger blev bragt. Hadet fik an
sigter, og det virkede mere effektivt end
traditionel politisk argumentation.
Hong afslutter sin analyse med Au
gustoprøret og konstaterer, at den ille
gale presse her havde en gennemslags
kraft, der på den ene side både var en
pådrivende faktor for strejkerne, men
også en afspejling af modstandsbevæ
gelsens tilslutning blandt brede dele af
bybefolkningen.
Bogen er et kærkomment bidrag til
såvel den illegale presses historie som
til den generelle besættelsestidshistorie.
Niels Wium Olesen

Bo Bramsen: Blandt 100 gidsler i Hor
serød 1943. (Aschehoug, 1996). 374
s., 298 kr.
Tidligere redaktør af og mangeårige
medarbejder på dagbladet Politiken, Bo
Bramsen, var en af de godt 100 danske
re, som blev taget som gidsler og inter
neret i Horserødlejren af den tyske be
sættelsesmagt, da denne den 29. august
1943 indførte undtagelsestilstand i Dan
mark. Gidslerne blev interneret, for at
besættelsesmagten i givet fald kunne
lægge pres på den danske befolkning
ved at true gidslernes sikkerhed, hvis

befolkningen ikke makkede ret i de uro
lige dage omkring Augustoprøret.
Bramsen har skrevet en bog om Hor
serødlejren og sine egne oplevelser un
der krigen. Bogen er delt op i flere af
snit. Et erindringsafsnit om den da
værende jurakandidats oplevelser under
besættelsen indtil interneringen, erin
dringer om interneringen på Alsgade
Skole i dagene lige efter 29. august,
Bramsens dagbog fra Horserødlejren fra
4. september til frigivelsen 4. novem
ber, erindringer om tiden som flygtning
i Sverige (Bramsen var gift med en
jøde), erindringer om uddannelsen som
pressecensor i London fra slutningen af
1944 til befrielsen, og endelig et 100 si
ders tillæg om Horserødlejrens historie.
Bogens første afsnit giver indblik i
Rigspolitiembedet, hvor Bramsen var
ansat under rigspolitichef Thune Jacob
sen, og i studenterlivet under besættel
sen, hvor Bramsen, selv om han havde
afsluttet sin juridiske embedseksamen,
medvirkede ved redaktionen af studen
terbladet Stud.jur. Erindringerne fra
Alsgade Skole giver en kort præsentati
on af flere af de prominente danskere,
som Bramsen kom til at dele sin gidsel
tilværelse med. Det var politikere,
kunstnere, redaktører og videnskabsfolk
som bl.a. Ole Bjørn Kraft, Hakon Stangerup, Kjeld Abel, Einar Dessau og Hal
Koch. Der var fortrinsvis tale om folk
fra det bedre københavnske borgerskab.
Senere følger dagbogen fra Horse
rødlejren, hvor Bramsen var sekretær
for lejrens fangestyre og derfor havde
en stor kontaktflade, der gav kendskab
til de mange notabiliteters reaktioner på
fangenskabet. Der fortælles bredt om
lejrlivet, hvor der udfoldede sig et rig
holdigt kulturliv med foredrag og dis
kussioner. Man fornemmer, at ud over
uvisheden om de interneredes skæbne,
så var interneringen lidt af en sommer
lejr med helt andre behagelige vilkår,
end de internerede kommunister havde

Litteratumyt

179

nydt i samme lejr. (Det har Bramsen
dog også travlt med at understrege op til
flere gange i bogen).
Erindringerne fra Sverige viser, hvor
dan den foretagsomme Bramsen, der
havde været hovedmanden bag Politi
kens håndbog Hvem Hvad Hvor, på un
der et år formåede at eksportere ideen til
et svensk forlag. Erindringerne fra Lon
don er mindre interessante, da der ikke
skete det store i Bramsens tilværelse.
Bramsen skulle være pressecensor for
den allierede militærmission til Dan
mark, men da befrielsen blev så frede
lig, som tilfældet var, kom han faktisk
aldrig til at bestille noget på trods af sin
rang af major i den britiske hær.
Afsnittet om Horserødlejrens historie
får alle lejrens forskellige faser med.
Fra begyndelsen som lejr for russiske
krigsfanger efter Første Verdenskrig (en
fortrinsvis humanitær forpligtelse Dan
mark påtog sig), over børnekoloni, lejr
for tyske emigranter, senere for danske
kommunister, til tiden efter krigen, hvor
den tjente som først kvindefængsel og
senere åbent fængsel.
Som det måske fremgår af denne op
remsning, er bogen noget ujævn i formen.
Dagbogen fra Horserød er absolut det
mest interessante ved bogen. Her kom
mer læseren tæt på lejrlivet og fornem
mer nogle af besættelsestidens stemnin
ger og holdninger. Endelig er det så vel
gørende at læse udførlige, velskrevne og
velunderrettede samtidige beretninger,
som ikke har 5. maj 1945-perspektivet,
hvor alle vidste, hvad »facitlisten« sagde.

Erindringsafsnittene er mere proble
matiske. Bramsen er, og har tidligere
vist, at han er en underholdende skri
bent med et godt greb om den veldreje
de anekdote. For denne anmelder væk
ker det dog i dette tilfælde en irritation.
For store dele af erindringsafsnittene
har netop denne anekdotiske form, hvor
næsten hver eneste lille tildragelse har
dette lille »svip med halen«, en punchli
ne, pointen, som den gode anekdote har.
Problemet er blot, at det virker trætten
de i længden, svækker troværdigheden,
får tingene til at flyde ud, og at beretnin
gerne sjældent kommer i dybden i for
midlingen af sit emne. Formen kommer
visse steder farligt tæt på en society-be
retning fra et ugeblad. »Så mødte jeg
den og den, som så sagde ...« osv.
Det tangerer lejlighedsvist en ufrivil
lig udlevering af det bedre borgerskabs
selvforståelse. For eksempel i diskus
sionerne imellem de internerede, med
den konservative Ole Bjørn Kraft som
igangsætter, om hvorfor det netop var
dem, der var blevet udvalgt som gidsler.
Det fremgår, at de internerede mente, at
de var valgt, fordi netop specielt de hav
de været en torn i øjet på besættelses
magten. Det er at overdrive farligheden
af dette klientel. De fleste var enten
upolitiske eller gode støtter af samar
bejdspolitikken. Sandheden var, at de
var valgt, fordi de var kendte i den dan
ske offentlighed og dermed havde den
stærkeste effekt som gidsler, nemlig at
der blev lagt mærke til deres skæbne.
Niels Wium Olesen

REGIONAL- OG
Ebbe Kløvedal Reich: Drag ind ad dis
se porte. 14 beretninger om kirkerne
i den indre by. (Vindrose, 1996). 278

s.

Havde der ikke på smudsomslagt været
et farvefoto af Amalienborg Slotsplads
og Marmorkirken, ville det ikke have
været éntydigt, hvad »den indre by« er.
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Måske er København den eneste by i
Danmark, der er stor nok til at have en
indre by? Men lad det nu ikke skille os.
Bogen bygger på tolv foredrag i anled
ning af kulturbyåret, og den fortæller
ved hjælp af de historiske monumenter
simpelt hen Københavns kirkehistorie.
En folkebog, let læst, godt fortalt, med
sans for de gode historier og de smukke
og onde skæbner, der knytter sig til kir
kerne og kirkelivet gennem 800 år. Det
er ikke forskning, men god formidling
af en foreliggende viden. Som en kø
benhavnsk kirkehistorie (inden for vol
dene) i kort form er den glimrende. Til
tider lidt hurtig med nogle faktuelle fejl
her og der. Skidt også med det. Det er
f.eks. ikke afgørende, hvornår Olfert
Ricard døde. Det lidt problemtiske er,
at Kløvedal Reich ved hver kirke skal
fortælle kunst-, menigheds- og præstehistorien fra dens grundlæggelse til i
dag. Det betyder, at man møder de
samme personer mange gange - bl.a.
fordi de skiftede embeder, og fordi de
ofte førte fejder med hinanden i det
mikrokosmos, det indre København
var.
Bogen er sådan set sjovere ved at
rumme et syn på kirken og dens stilling
før og nu. Side 42 tillægger Kløvedal
Reich biskop Mynster den tvivlsomme
ære for, at folkekirkens forhold aldrig er

blevet ordnet ved lov: » Han [Mynster]
syntes så lidt om det hele, at han ikke
mente, at kirken overhovedet fortjente
en forfatning. Og han sejrede. Folkekir
ken befinder sig den dag i dag i en uen
delig sump af vedtægter, bekendtgørel
ser og andenrangs jura - uden en samlet
lov. Og i dag er de fleste enige med
Mynster om, at det er bedst sådan«. Det
er forholdet mellem stat og kirke, de to
regimenter, der er bogens ledetråd, og
rundt om denne tråd grupperer Kløvedal
Reich prælaterne, præsterne og kirke
synene. Hans pointe er, at frihedskrave
ne ikke kan samles undtagen i en accept
af kirken som virkelig og eksisterende.
Folkeligt set har kirken sin ret, men på
det individuelle plan har enhver sin fri
hed. Vor kristendom afhænger af os selv
og Gud (s. 266). Dermed forskyder
Kløvedal Reich problemet til et spørgs
mål om folk og kirke. Den kirke, vi har,
er et udmærket hjemsted for såvel en
dansk folkeåndskristendom som en ra
dikal, individualistisk søgen Guds rige.
Det er Grundtvigs borgerlige ramme
ordning, der står som konklusion. Og
det kan jo ikke undre efter braget om
Frederik fra 1972.
Kløvedal Reich har skrevet en god
bred historiebog og en debatbog på én
gang - og det er slet ikke så tosset.
Carsten Bach-Nielsen

KULTURHISTORIE
Danmarks Kirker, bind IX. Odense amt,

hefte 1, 2-4, 5-7 og 8-10. (Nationalmuseet/Poul Kristensen, 1990-97). I
alt 1.007 s., 685 kr.
Hefte 1, som udkom allerede i 1990, in
deholder ligesom for andre amter en
fagordbog og en almindelig vejledning
på dansk og et fremmedsprog (her en

gelsk) til brugen af Danmarks Kirker.
Det afsluttes med en historisk indled
ning om kirkerne i Odense by. Resten,
tre triplehefter, er udkommet 1995-97
og omhandler Odense domkirke, Skt.
Knuds. Hvis man er sparsommelig an
lagt og kun interesseret i domkirken,
kan man nøjes med at anskaffe triplehefterne, de 913 sider koster kun 570
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kr., hvilket er usandsynligt billigt for så
megen information om en af vores mest
spændende kirker.
Det første afsnit om domkirkens om
givelser er deprimerende læsning, fordi
der er sket så mange ødelæggelser også
i dette århundrede, f.eks. i form af gade
gennembrud, en politik, som Odense by
som bekendt svor til endnu i 1970’erne,
og som har skabt kirkens triste, sterile
omgivelser. Men også kirken selv og
dens inventar har undergået voldsomme
ændringer gennem tiderne. Således har
der stået to kirker på nøjagtig samme
sted. Den romanske frådstenskirke blev
formentlig påbegyndt umiddelbart efter
drabet på kong Knud i Skt. Albani
1086. Det har været diskuteret, om ar
bejdet var påbegyndt tidligere, men for
fatterne argumenterer for, at kirkens
størrelse - den er kun en anelse mindre
end den nuværende - taler for, at den
var Albanipræsternes og (lidt senere)
kongemagtens svar på kongedrabet. At
kirken afløste Albanikirken, som redu
ceredes til sognekirke, fremgår vel i
øvrigt af, at den også viedes til Skt. Al
ban. Tempoet i byggeriets første faser
kan imidlertid imponere, allerede i 1095
kunne Knuds lig placeres i krypten og
år 1100 lægges i helgenskrin på højal
tret i koret. Den nuværende kirkes byg
ning påbegyndtes i slutningen af 1200årene af bisp Gisico med det fornemme
højgotiske skib, som dog næppe stod
næppe færdigt før 50 år senere. Næste
fase blev kor og krypt, formentlig i før
ste halvdel af 1400-årene, sidste fase
sløjfningen af de romanske tværskibe,
således at kor og skib kunne forbin
des. Rækkefølgen af de tre faser turde
være sikret efter C.G. Schultz’ gravnin
ger 1946-47. Efter Reformationen fik
kirken tårn, og krypten sløjfedes. En
modernisering 1748-54 omskabte det
indre til en rokokokirke, som blev flot,
som det ses af flere tegninger og et foto
grafi. I det 19. århundrede vågnede in
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teressen for den middelalderlige kirke,
som blev genskabt af J.D. Herholdt
1868-75. Krypten og dermed højkoret
rekonstrueredes og i det store og hele
også pillerne, som var blevet forhugget
i 1750’erne. Pulpiturerne (logerne), som
i høj grad havde givet barok- og roko
kokirken dens præg, fjernedes. Det var
en radikal restaurering, men resultatet
karakteriseres som æstetisk vellykket
og arkæologisk rimeligt.
Der er ikke bevaret meget middelal
derligt inventar, men det bedste er så
meget desto mere spektakulært og får
en særdeles grundig gennemgang i Kir
keværket: Knud den Helliges og (for
mentlig) hans broder Benedikts hel
genskrin, og Claus Bergs altertavle og
gravstenen over kong Hans og Dron
ning Christine og deres i 1511 afdøde
søn Frans. De to sidste stykker stammer
fra Gråbrødreklostrets kirke, hvor Hans
og prins Frans blev begravet og senere
Christine, dronning Elisabeth og Chri
stian II og deres søn Hans. Ved kloster
kirkens nedrivelse i 1806 flyttede ske
letterne til Skt. Knuds og nogle år efter
ligeledes gravstenen. Til sidst, efter
Herholdts genskabelse af den gotiske
domkirke, kom i 1885 altertavlen efter
at have tilbragt mellemtiden i Vor Frue
kirke. Altertavlen karakteriseres som et
hovedværk inden for Nordeuropas sen
middelalderlige kunst. Fodstykket, predellaen, afbilder de i Gråbrødrekirken
begravede kongelige personer foruden
Hans’ og Christines datter, kurfyrstin
de Elisabeth af Brandenburg. Tavlen er
skabt på Claus Bergs værksted i Oden
se, og opdragsgiveren var dronning
Christine, som også synes at have stået
bag hele indretningen af Gråbrødrekirkens kor til gravkapel for sin familie.
Den fremragende enorme gravsten,
vægsten, tillægges almindeligvis også
Claus Berg, men er mere præget af re
næssance end altertavlen.
Kirkeværkets beskrivelser er bygget
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op efter et fast skema, således som for
fatterne repeterer det i hefte 1. Det hjæl
per nu ikke så meget her. Når alene byg
ningsbeskrivelsen og -historien fylder
230 sider, og når Claus Berg og dron
ning Christine og de kongelige begra
velser både vedkommer en altertavle,
dvs. inventar, og forskellige gravminder
(foruden at det hele stammer fra en an
den kirke), kan det godt være svært for
en læser at finde rundt. Som en nødven
dig hjælp har forfatterne udstyret publi
kationen med en række sammenfatnin
ger, hele fire om de middelalderlige
bygninger samt én om helgenskrinene
og én om Claus Bergs altertavle. Ende
lig er der naturligvis engelsk summary hvori bisp Mogens (o. 1466) uheldigvis
omtales som bishop Krafse. uanset at
hverken bisper eller adel i dansk mid
delalder tiltaltes eller omtaltes ved deres
eventuelle slægtsnavn.
Hovedforfatterne af Danmarks Kir
ker. Odense amt er Birgitte Bøggild Jo
hannsen og Hugo Johannsen, som før
var den ene hovedredaktør på Holbæk
Amt.
Erik Ulsig

Jørgen Nybo Rasmussen: Claus Bergs
kongelige altertavle og Franciska
nerne. (Rhodos, 1997). 120 s., 250

kr.
Det er herligt, at der næsten samtidig
udkommer to helt forskellige værker
om et af den danske kunsts absolutte
mesterværker, nemlig Claus Bergs
Odensetavle.
Danmarks Kirker er begyndt på
Odense amt, hvor Birgitte Bøggild Jo
hannsen netop har afsluttet den så at
sige endegyldige, autoritative beskrivel
se af værket og dets historie. Danmarks
Kirker har til opgave at registrere, be
skrive og fremlægge alle tænkelige kil
der til værkets historie. Endvidere at re
degøre for og forholde sig til de tolknin

ger, der har været fremsat i tidens løb.
Birgitte Bøggild Johannsen har således
løst sin opgave til perfektion, dybt og
imponerende professionelt. Hendes op
gave er ikke i Danmarks Kirker at leve
re en ny tolkning, men nok at lægge
spor ud til fornyet beskæftigelse med en
tavle som denne. Uden den helt grund
læggende registrering i Kirkeværket
kan vi andre slet ikke komme videre.
Jeg skriver dette som et alvorligt me
mento til bevilgende myndigheder,
museumsledelse og ansvarlige politike
re. Det er beskæmmende at se udviklin
gen i vore nabolande, både i Skandina
vien og Tyskland, hvor tilsvarende kir
keværker enten er bremset som følge af
politisk ligegyldighed, eller der slet
ikke findes nogen forsvarlig registre
ring.
Styrken i Kirkeværket er, at det tilla
der andre at stå på skuldrene af dets re
daktørers arbejde. Jørgen Nybo Ras
mussens bog er skrevet i et stadigt sam
spil med, med en stadig replik til og un
der løbende diskussion med redaktøren
af Odensehæftet. Er man uenig med
Nybo Rasmussen, kan man let gå hans
kilder efter - ved opslag i Kirkeværket.
Sådan skal det være.
Nybo Rasmussen hviler således trygt
på de oplysninger, der er tilgængelige
om tavlen. Han forholder sig til en tolk
ningstradition, der har sit udspring hos
Høyen og forløber over alle de store an
tikvarer frem til Thorlacius-Ussing som
den sidste af den gamle skole. Han vi
ser, hvor seje tolkningstraditionerne er især dem fra Høyen - og hvor stor auto
ritet de tillægges. Således kritiserer han
med rette Peter Pentz, der ellers er en af
de yngre forskere, der har sagt noget nyt
om tavlen, for ikke at gøre sig mere fri
af Høyen og bruge øjnene og den sunde
fornuft selv.
Nybo Rasmussen går til benet og er
klærer, at dette ikke er en Mariatavle,
skønt det formodede forlæg, Erhard
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Schöns træsnit fra 1515 viser rosen
kransen. Det er et konsekvent udgangs
punkt for tolkningen. Nybo Rasmussen
ofrer megen plads på tavlens historie
som bestilt af dronning Christine og
opsat i koret i Franciskanerkirken og
den kongelige gravkirke i Odense. Han
tager afsæt i Christines personlighed og
religiøsitet - ud fra den forudsætning,
at dronningen selv må have gjort sine
ønsker gældende og ønsket et klart
franciskansk præg på tavlen. Han søger
at påvise overensstemmelsen med Bonaventuras værker, såvel Lignum Vitæ
og Meditationes Vita? Christi, men om
det er muligt at se specifik indflydelse
fra det sidste skrift, vil jeg forholde mig
tøvende over for. Derimod er der ingen
tvivl om, at livstræet er det overordne
de tema for hovedfeltet - og at det er
en tanke om det kristne corpus på flere
forståelsesniveauer, der er grundtanken;
Corpus Christi som det levende lege
me, der udgøres af kristenheden med
dens forløbere i Gammel Testamente,
profeter, vidner, bekendere, martyrer,
kristne embedsbærere helt frem til ud
førelsestidspunktet. Det er hele kristen
heden som et vældigt korpus, der sam
ler sig om det frelseshistoriske cen
trum, Kristus på det sande og levende
kors og som det sande og levende vin
træ.
Der er ingen tvivl om, at Claus Bergs
tavle er et værk i den store internationa
le stil, der særligt blomstrede i Donauområdet og Østrig, hvor gotikken blev
drevet ud i organiske ekstremer, der
ikke var set før. Det er her ikke lidelsen,
men livet, der er det vigtige; det evige,
stadigt sig selv udfoldende og nyspirende liv. Nybo Rasmussen overser i sin
tolkning Kristusfiguren, hvilket kan un
dre. Han taler meget om meditation,
men denne meditation skulle så gerne
have sit objekt i selve Kristus. Hoved
feltets Kristus er ikke vist i ekstrem li
delse. Hans krop er ikke hårdt udspændt
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som i 1300-tallets lidelseskrucifiks. Hu
den folder ikke omkring naglegabene,
som de endnu gør hos Cranach i Wienalteret fra ca. 1500. Hans krop bærer
ikke tegn på ekstrem vold. Den eneste
virkelige kommunikation mellem de
mange figurer i skabet og krucifikset
findes ved Frans af Asissi ved korsets
fod - og til dels ved Moses og Johannes
Døberen. Spørgsmålet er, om ikke det
havde været klogere at fokusere på det
te punkt som udgangspunkt for forståel
se af visionen. Alle de andre figurer
kommunikerer indbyrdes eller til be
tragteren. De er omfattet af Kristus gen
nem den ekstension af korset, som
træet, der omslynger det hele, er. Hele
dette myldrende liv, der egentlig er så
frisk og ubekymret, har sit udspring i de
levende grene fra den døde frelsers
kors. Det er en meget Kristuscentreret
tavle, men ethvert compassio-motiv
mangler - selv i predellaen, hvor smer
tensmanden er triumferende. Compas
sio skal søges i fløjenes relieffer, ek
sempelvis i begrædelsesscenen. Men
hvordan fløjene forholder sig til hoved
feltet, berører Nybo Rasmussen ikke.
Nybo Rasmussen bemærker den nye
fremstillingskonvention, at helgenerne
træder ud af deres sædvanlige statuari
ske fiksering og ikke længere er identi
ficerbare på deres attributter. De nær
mer sig i en næsten uhyggelig grad vor
verden. I udforskningen af sengotikken
har det været påvist, hvilken forskræk
kende effekt denne nye realisme havde
på betragterne. Distancen til de hellige
mænd og kvinder forsvandt. De kom for
tæt på - de mistede de ikoniske kvalite
ter, der skal til, for at de kan omgærdes
med en kult eller dyrkelse. Det er et
væsenstræk i denne kunst, som peger
lige ind i den bedste af reformationsti
dens kunst. Derfor er tanken om medi
tation så meget mere relevant end en fo
restilling om tavlen som et medium for
bøn. Det er nærheden, der er central.
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Tavlen er i sit hovedfelt en vision af et
frelseshistroisk tema, et vækstforløb fra
Anna til Maria, Marias forløsning ved
sin egen søn, Sønnens sæde i himmelen
sammen med Faderen, hvor den marianske apoteose ses, nemlig himmelkro
ningen. Gudsmoderen adopteres af sin
egen søn - et paradoks, der ikke blot
kan mediteres over i middelalderens
mariologi, men såmænd også af Dante.
Nybo Rasmussen kan siges at følge
sit eget udgangspunkt for konsekvent,
når han næsten demonstrativt vælger at
se bort fra Mariatemaet - eller snarere:
det kvindelige. På en måde afslører han
sig selv, som enhver betragter af tavlen
gør. Nemlig ved at bemærke kvinderne.
Deres fuldkomne, vidunderlige skøn
hed. Det er kvinderne, der springer i
øjnene. De har nemlig ikke en him
melsk, men en jordisk skønhed. De op
træder på det nederste niveau og kom
munikerer stærkt med betragteren. De
er i samme størrelse som kongefamilien
i predellaen. Går man opad, så vil man
bemærke skalaforholdene. De to næste
niveauer med mændene er sat ned. Ja de
bibelske er de mindste. Og så - i him
melkroningsscenen ændrer skalaen sig
igen. Figurerne bliver større her. Det
kunne tyde, ja tyder endog meget stærkt
på, at det er kvinderne, der er det egent
lige centrum. Det er de stærke, fromme
eller ligefrem bevæbnede kvinder, der
træder frem. Maria er kvinde, moder og
dronning. Hun ses blandt en hel slægt af
søstre, der endda har engelens henven
delsesord på deres kjoleopslag. Den

vertikale akse tematiserer på én gang et
kvindeliv i stadig stigning - og Kristi
liv fra de slægtsmæssige rødder, præ
sentation i kvindernes kreds, lidelse,
Kristi given liv med sit corpus til sit
corpus (= kristenheden) og endelig atter
genforening med moderen i topfeltet.
Det mandlige er kapslet ind af kvinde
ligt såvel nedentil som oventil.
Dette er en skitse til en tolkning, der
for mig at se kunne have været sjov at
følge, når nu Nybo Rasmussen så ud
mærket knytter tavlen så stærkt til sel
ve Christines person og religiøsitet. Sa
gen kan være, at Odensetavlen er en
Kristus- og Mariatavle i ét. Og at den
er specifikt rettet mod én betragter,
nemlig bestilleren, den fromme og
stærke dronning, altså at den er et me
get privat værk, et kolossalt andagts
billede med adresse direkte til bestille
ren.
Bogen er let skrevet og let læst. Til ti
der for lemfældig og periodevist med
for meget selvfølgeligt stof. Den har ir
riterende fejl, såsom at O’er ofte er sat
som o’er - og så er Max Geisberg kon
sekvent blevet omdøbt til Ginsberg. Det
er ikke nogen god idé. Bogen er uhyre
smukt produceret. Sats, billeder og lay
out er i en behagelig høj klasse.
Bogen er et bidrag, et godt bidrag til
en stadigt voksende litteratur om et me
sterværk. Der vil komme tiere, for tav
len er ikke færdigtolket, men denne står
med sine synspunkter og erkendelser
særdeles smukt i rækken.
Carsten Bach-Nielsen

NORDEN
Harald Gustafsson: Nordens historia. En
europeisk region under 1200 år. (Stu
dentlitteratur, 1997). 297 s., 368 Skr.

Harald Gustafssons bog er skrevet med
henblik på undervisning i historie ved
svenske universiteter; men den vil med
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fordel også kunne anvendes ved andre
universiteter i Norden.
Bogen er et forsøg på at give en sam
let redegørelse for og analyse af de nor
diske landes historie fra vikingetiden og
frem til vore dage. Den er således et al
ternativ til de mange eksisterende Dan
markshistorier, Norgeshistorier etc.,
som opererer med nationalstaten som
den dominerende analyseenhed.
Såvel idéen med at analysere Norden
under ét som forfatterens udførelse af
den fremstår meget overbevisende gen
nem hele fremstillingen. De store lighe
der, der lige siden den tidlige middelal
der har eksisteret med hensyn til den
overordnede politiske, økonomiske og
sociale udvikling i Danmark, Norge og
Sverige (med Finland), træder tydeligt
frem. Undervejs præsenteres læseren
for en række af hovednavnene og ho
vedsynspunkterne i forskningsdiskus
sionen inden for forskellige centrale
problemstillinger. Det gælder f.eks. de
batten om årsagerne til og omfanget af
den senmiddelalderlige agrarkrise, de
batten om Norges stilling i dansketiden
og diskussionen om forholdene om
kring den finske og den islandske »nati
ons« opståen.
Disse forskningsoversigter, som ikke
er placeret i særlige afsnit, men indgår
naturligt i hovedteksten sideløbende
med skildringen af begivenhedsforløbe
ne og forfatterens egne tolkninger heraf,
er med til at gøre bogen velegnet som
redskab i universitetsundervisningen.
Ud over at være en fin analyse af
Nordens historie kan bogen også be
tragtes som et udmærket konkret ek
sempel på anvendelse af komparativ
metode, og også af denne grund er den
således særdeles anvendelig til under
visningsbrug.
Gennem hele sin analyse anlægger
forfatteren en strukturhistorisk tilgangs
vinkel til stoffet, og han afslører desuden
en særlig forkærlighed for visse del
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emner inden for historien. Således synes
bl.a. »kvindehistorie« at have hans
særlige interesse, og han vender gang på
gang tilbage til dette emne i nogle få lin
jer, ofte i slutningen af et hovedafsnit og
uden sammenhæng med, hvad dette ho
vedafsnit i øvrigt indeholder.
Hvad angår vægtningen af stoffet,
gælder det i øvrigt, at selv om forfatte
ren er svensk, er hovedvægten i frem
stillingen på ingen måde lagt på Sveri
ges historie. Hvis ét af landene favorise
res, hvad angår den plads, der anvendes
på det, er det snarere Danmark.
Antallet af faktuelle fejl er temmelig
begrænset. Dog kan det eksempelvis
nævnes, at dateringen af det ældste
Dannevirke ikke er korrekt. Det samme
gælder det angivne tidspunkt for det
danske Socialdemokratis stiftelse. For
at tage et eksempel fra den moderne hi
storie fremgår det f.eks. heller ikke, at
der i de socialdemokratisk ledede rege
ringer under Poul Nyrup Rasmussen si
den 1993 også har deltaget andre partier
end Socialdemokratiet.
Nordens historia er imidlertid en ud
mærket fremstilling, der på fin vis op
fylder sit formål, og som med sin nordi
ske analyseramme henleder opmærk
somheden på en række væsentlige per
spektiver i forbindelse med vort eget
lands og vore nabolandes historier, som
ofte går tabt i nationalstatshistorierne.
Lars Hovbakke Sørensen

Jörg-Peter Findeisen: Schweden. Von
den Anfdngen bis zur Gegenwart.

Geschichte der Lander Skandinavi
ens. (Verlag Friedrich Pustet, 1997).

Interessen for historie er stigende i Sve
rige, og det tog sig i 1993 det udtryk, at
man på alle historiske museer fik til op
gave at arrangere store udstillinger over
temaet: Sveriges historie fra de ældste
tider til vore dage. Det blev udgangs
punktet for forfatteren, der som gæste-
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forelæser besøgte svenske universiteter
og nu er æresprofessor ved universitets
centret i Sundsvall. Tidligere har Fin
deisen, der studerede ved Rostocks uni
versitet og senere blev professor i nyere
tids historie ved universitetet i Jena, ud
givet bøger om Gustav II Adolf, dron
ning Kristina og Karl XII. Den bedste
del af denne velskrevne, stimulerende
og interessevækkende oversigt over
Sveriges historie ligger også afgjort net
op i nyere tid, som skildres med stor
indlevelse. Vasatiden, »stormaktstiden«
med Vasaættens ekspansion og reformer
inden for forvaltning og militærvæsen
samt krigerkongerne fra den pfalziske
æt skildres indgående og med stor sag
kyndighed ligesom »Frihedstidens«
parlamentariske tid med »Hatte« og
»Huer«. For at give et indtryk af daglig
dag og storpolitik citerer forfatteren
gode diplomatiske kilder, som ellers
ikke plejer at være med i andre oversig
ter over Sveriges historie, og vi får man
ge fakta med på vejen.
Som indledning serverer forfatteren
en udmærket gennemgang af Sveriges
natur og geografiske forudsætninger,
ligesom vikingetid og middelalder får
en udmærket, men kortfattet præsenta
tion. Vi får også gode oversigter over
økonomi og sociale forhold i de forskel
lige kapitler og en udmærket gennem
gang af Sveriges erhverv i 1700-tallet
og en god status over forholdene om
kring 1800, som kommer efter en leven
de beskrivelse af den gustavianske tid,
som åbenbart har fascineret Findeisen.
Desværre har den sidste tredjedel af
værket slet ikke samme høje karat som
bogens første kapitler. Det er virkelig
vanskeligt at få et greb om kronologien
og hovedlinien i den historiske udvik
ling i Bernadotternes Sverige. Det bed
ste indtryk af kongernes virke og politik
får man i oversigten over forholdet til
Norge i unionen med Sverige 18141905. Det er også svært at få et indblik i
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de forskellige politiske partiers frem
vækst i 1900-tallet. Sveriges udenrigs
politik og indre forhold under de to ver
denskrige bliver meget stedmoderligt
behandlet. Visse ting har forfatteren
godt greb om og har fremhævet på en
udmærket måde som f.eks. »Saltsjöbadsförhandlingerna« 1938, Olof Pal
mes virke som international fremtoning
og samernes udsatte position samt ind
vandreres forhold.
Bibliografien over de værker, som
har været Findeisens udgangspunkter,
virker med få undtagelser i høj grad for
ældet, ligesom der er en hel del fejl i
geografiske betegnelser, personnavne
samt i den ellers udmærkede »Zeittafel«. Bogens sigte er i høj grad at stimu
lere til videre studier af svensk historie
og besøg i landet. Dette mål når forfat
teren med sin entusiastiske fortællestil
og sit engagement.
Michael Linton

Claes Gejrot: Vadstenadiariet. Latinsk
text ined överséittning och kommen
tarer. Kungliga Samfundet för utgi

vande av handskrifter rörande Skan
dinaviens historia, nr 19. (Gotab,
1996). 548 s.
Vadstenadiariet er et af den svenske
middelalders mest særprægede kilder i
form af en årbog fra den hellige Birgit
tas klosterstiftelse i hendes ordens mo
derkloster i Östergötland. Med begyn
delse i 1380’erne har munke nedskrevet
de vigtigste begivenheder år for år frem
til reformationen satte punktum i og
med år 1545. Klosteret var Sveriges in
tellektuelle centrum med omfattende in
ternationale kontakter og bidrog i høj
grad til formidling af såvel åndelige
som materielle goder. Notitserne om be
boernes og udenforståendes dødsdage
kompletteres med en mængde kulturhi
storiskt meget interessant meddelelser
og holdninger i politiske spørgsmål. Af
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en lægbroder får vi indgående indblik i
kunsten at lave glasvinduer, og i 1495
anskaffede man en trykpresse. Indgåen
de skildres også visse kvinders liv og
forhold, især priorindernes og Birgittas
datter Katarinas. Munkene skrev på la
tin - et tidstypisk »brugslatin«, som var
den naturlige måde at kommunikere på.
Omkring 1.200 notitser af varierende
længde og indhold fortæller småt og
stort fra klosterets verden, en gang
imellem krydret med sensationelle op
lysninger eller mere omfattende rede
gørelser udefra. Især får vi meget at
vide om 1460’ernes politiske stormvejr
med klar stillingtagen mod Christian 1.
i en fremstilling, der har litterære kvali
teter; kortfattet men bestemt tager man
også afstand fra dronning Margrete,
som skriveren mener kun har sørget for
sit verdslige bedste.
Inden for dobbeltklosterets klausur
fandtes ifølge reglerne 60 nonner, otte
lægbrødre, fire diakoner og 13 præstebrødre - de sidstnævnte skulle fungere
som liturger, prædikanter og skriftefædre. Dertil kom et antal lægbrødre og
-søstre. Oplysningerne er hemmelige og
fortrolige, og det har aldrig været me
ningen, at indholdet skulle præsenteres
for et eksternt publikum. To håndskrif
ter er bevaret efter klosterets definitive
lukning i 1595, da de blev ført til Vad
stena slot og senere til Uppsala Univer
sitetsbibliotek. Den meget kyndige latinist Claes Gejrot har sørget for en ny
oversættelse af det omfattende diarium
og forsynet det med indgående kom
mentarer. Den latinske originaltekst
genfindes på venstre side, oversættelsen
på den højre i det digre værk. Oversæt
teren har lagt stor vægt på at gengive et
så almindeligt og uhøjtideligt sprog som
muligt, og han lykkes også helt med at
gengive originaltekstens ordvalg i en
meget forståelig og letlæselig form, selv
om man ikke altid er helt enig med alle
hans tolkninger. Hermed har vi en sand
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guldgrube for alle, som vil kende dag
ligdagen i Norden i senmiddelalderen
nærmere. Hvis man er interesseret i fle
re detaljer om det mærkelige diarium,
kan man studere videre i Gejrots egen
videnskabelige produktion fra 19881994 og den litteratur, som findes i den
omfattende bibliografi.
Michael Linton

Erik Ringmar: Identity, Interest and
Action: A culturel explanation of
Sweden’s intervention in the Thirty
Years War. (Cambridge University

Press, 1996). 284 s., 40 £.

Så meningsløs krig under alle omstæn
digheder må være, hjælper rationelle
forklaringer ifølge Erik Ringmar fra
London School of Economics intet; end
ikke Johan Huizingas forsøg på at for
klare væbnede opgør som en forlængel
se af leg eller Clausewitz’ forkyndelse
af krig som forlængelse af politik og di
plomati. Budskabet fra den preussiske
kasernestat heroiserer egentlig kun Hui
zingas pessimistiske tolkning (som mo
derne socialantropologisk forskning har
taget op).
Stadig ifølge forfatteren skyldes krig
ikke forsvar for vore interesser, men for
vor identitet. Klogeligt føjer han til, at
teori sjældent overbeviser nogen ud
over nazistiske, kommunistiske eller
shiitiske fanatikere. Lad gå med de
første, men på muslimer hviler pligten
til hellig krig som en religiøs forpligtel
se, som falder helt uden for mønstret.
Ringmars kendskab til den svenske
diskussion synes at være såre begræn
set, og i hvert fald gik Sverige ikke i
krig for at forsvare sin identitet (snarere
at skabe den), men på grund af et kom
pleks af mange forskellige årsager. Man
savner Hugh Trevor-Ropers kloge pa
rallelisering mellem forsøgene på at af
værge Trediveårskrigen og Chamber
lains appeasement-politik, og forfatte-
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ren kunne have fået mere ud af M.P.
Gutmans nøgterne analyse (Journal of
Interdisciplinary History 18, 1988).
Hele Ringmars korstog mod svensk og
international forskning har været om
sonst, står tilbage som sancta simpli ci
tas. Bogen fremstår nærmest som en
politologs - absolut ikke dybsindige ‘armchair philosophy’; teorien overbe
viser ingen.
E. Ladewig Petersen

Mogens Hindsberger: Den grønlandske
kristendomsopfattelse fra Hans Egede til vore dage. (Museum Tuscula-

nums Forlag, 1997). 276 s., 250 kr.
Mogens Hindsberger: Grønlandsk livs
syn i 1990'erne. (Museum Tusculanums Forlag, 1997). 229 s., 150 kr.
Mogens Hindsberger oplyser, at han ef
ter en periode som værnepligtig teolog i
Grønland i 1962-63 har arbejdet med
kilderne til den oprindelige eskimoiske
religion og religionsmødet. Hans af
handling om Den grønlandske kristen
domsopfattelse fra Hans Egede til vore
dage vil undersøge:

»- om grønlændernes kristendomsop
fattelse igennem århundrederne har
været og stadig er præget af deres
eskimoiske kulturbaggrund,
- om det kan påvises, at den grønland
ske kristendomsopfattelse er blevet
præget af de første missionærers teo
logiske udgangspunkt, og om man
kan finde spor af både den danske og
tyske missionsindsats,
- om de fejl, der altid begås - også i en
missionsindsats - kan siges at have
haft fatal betydning for grønlænder
nes forståelse af evangeliet,
- og endelig, om det kan påvises, at
den grønlandske mission og senere
kirke efter den første pionérindsats
stort set kan siges at have levet sit
eget liv, således at de kirkelige
strømninger, der ellers har præget

kirkelivet i Danmark, næsten ikke
kan spores i den grønlandske kirke«
(s. 11-12).
Som det ses, er problemformulerin
gerne ikke for heldige. De to første ville
vinde ved at hedde »i hvilken grad« i
stedet for det absolutte »om«, og det
kræver omhyggelig specifikation af,
hvordan »fatal betydning«, »stort set«
og »næsten ikke« skal forstås, før be
greberne bliver falsificerbare. Hvem der
skulle overbevises om, at også missio
nærer kan begå fejl, er svært at se.
Det metodiske credo røbes i indled
ningens note 4: Beskrivelsen er det væ
sentlige og bestandige, mens de forkla
rende teorier er let forgængelige. Derfor
vil Hindsberger skildre grønlændernes
møde med kristendommen, set med dis
ses egne øjne. Dermed beder han jo om,
at hans egne forklaringer ikke skal tages
for alvorligt. Måske derfor er de da også
tiest serveret pakket ind i forbehold el
ler blotte referater af andres meninger.
Der er ingen overvejelser om, hvordan
hans egen eller hans forlægs hildethed
ville kunne stille sig i vejen for en be
skrivelse af »wie es eigentlich gewesen«. Det er forbavsende for en histo
risk afhandling.
Analysens manglende grundighed
fremgår f.eks. side 9, hvor »Næsten alle
brødremenighedens historieskrivere gi
ver Zinzendorf æren for, at kongen be
slutter at fortsætte den lutherske mis
sion« (1731). Noten henviser alene til
Bobé (1944) for en anden opfattelse.
Dagny Salomonsens lille fine analyse i
tidsskriftet Grønland 1995, s. 102-109,
hvor hun gyldigt frakender Zinzendorf
nogen rolle i den sag, kendes øjensyn
ligt ikke. Det inddragne materiale er
næsten udelukkende det trykte. En und
tagelse er seks grønlandske prædikener
fra 1992, som Hindsberger selv har
samlet, samt de af ham tilvejebragte in
terviews fra 1991-92, der findes i Grøn
landsk livssyn i 1990’erne, som derved
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tjener som kildegrundlag for den sidste
del af den behandlede periode i Den
grønlandske kristendomsopfattelse fra
Hans Egede til vore dage. Da grønlæn

dernes opfattelse af kristendommen er
det centrale emne, og da kilderne hertil
så godt som udelukkende er andres be
retninger, er det forbavsende, at missio
nærernes indberetninger, der befinder
sig i Rigsarkivet, ikke har været brugt til
at tegne et mere kontinuert billede. Det
er måske forklaringen på den ujævne
dækning. Hans Egedetiden, 1721-0.
1750, hvor kilderne i stort omfang er
trykte, fylder 65 sider, mens tiden derfra
til »i dag« klares på de næste 38 sider.
Sammenskrivning af svarene fra inter
viewundersøgelsen fylder 66 sider og
konklusionen 21.
Som historikeren føler sig utryg ved
den anvendte historiske metode, føler
samfundsforskeren sit faglige grundlag
bragt i fare i rapporten om interviewun
dersøgelsen. Det er næsten uforståeligt,
at Hindsberger efter at have erklæret
tidligere grønlandske udtalelser om kri
stelige spørgsmål som værende ukritisk
overtaget fra missionærer og præster,
uden videre går ud fra, at dette ikke gæl
der de af ham selv indsamlede oplysnin
ger (Grønlandsk livssyn ..., s. 9). Lige
ledes er det forbavsende, at han skønner
det uden betydning, at han, når de ud
trukne interviewpersoner ikke har kun
net eller villet svare, da blot har erstattet
dem med andre i familien - for øvrigt i
et ikke oplyst omfang. Han er da helt
sikker på at have overvægt af særligt in
teresserede! Dette problem kunne må
ske være tacklet med et større sample,
men med 45 interviews skal svarene
være meget enslydende for at kunne
klare en signifikanstest med gyldighed
for hele populationen. Repræsentativt er
samplet således ikke. Det skønnes uden
betydning, fordi det har drejet sig om
»at forsøge at registrere nogle tenden
ser« (Grønlandsk livssyn..., s. 11). Det
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kan da godt være fornuftigt, men hvor
for så al den samfundsvidenskabelige
metodesnak?
Oven på denne kritik skulle man tro,
at udgivelserne var helt uden interesse.
Det er de imidlertid ikke. På Hindsber
gers teologiske hjemmebane får vi en
rimelig udredning af forskellene i Hans
Egedes og herrnhuternes teologi, lige
som vi får en troværdig beskrivelse af
nogle grønlænderes forståelse af kri
stendommen. Gud som skaberen og
kristendom som regelmoral, hvis væ
sentligste indhold er at opføre sig an
stændigt i forhold til andre mennesker,
synes at være tidligt accepteret, mens
Jesus som forsoneren ikke rigtigt synes
at have slået an, fordi syndsbevidsthed
næsten ikke findes. Disse træk findes
også i de nutidige interviews. Det er
plausibelt at forklare dette forhold med
den eskimoiske kulturarv, som Hinds
berger gør. Det må jo sætte sine spor,
når et folk har undgået næsten 2.000
års trusler om evig fortabelse, hvis man
ikke troede.
Spørgsmålet om missionærernes teo
logiske udgangspunkt stadig kan spo
res, besvares benægtende. Det er konsi
stent med det fremlagte materiale. Som
Hindsberger fortæller historien, er det
mere grønlændernes evne og vilje til at
annamme det lærte, der har resulteret i
en kirke uden synds- og nådesbegreb,
uden tro på Kristus som frelseren (Den
grønlandske

kristendomsopfattelse ...,

s. 225). Man aner, at Hindsberger fin
der dette betænkeligt. Det skulle ikke
undre, om der netop om denne konklu
sion vil være stærk uenighed i Grøn
land.
Spørgsmålet om missionærernes
eventuelle fatale fejltagelser bliver ikke
besvaret.
Forfatterens tese om, at de kirkelige
strømninger i Danmark næsten ingen
spor har sat sig i Grønland, er ikke tro
lig. Dertil er der inddraget alt for lidt
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materiale om forkyndelsen og dens
modtagelse.
Axel Kjær Sørensen

Henrik Wilhjelm: De store opdragere.
Grønlands seminarier i det 19. år
hundrede. Det grønlandske Selskabs

skrifter XXXIII. (Det grønlandske
Selskab, 1997). 413 s., 190 kr.
Denne udgivelse er første led i en trilo
gi, hvis andet bind skal handle om herrnhutermissionæren Samuel Klein
schmidt, og hvis tredje bind skal være
en behandling af de udgåede seminarie
elevers (kateketers) senere virke. Hvis
de senere bind holder standarden, har vi
godt i vente. Forfatteren er vel forberedt
til sit emne. Som præst og underviser i
Grønland i næsten 30 år kan han sproget
og har dybtgående viden om det grøn
landske samfund, og som teolog er han
velbekendt med de kirkelige strømnin
ger, der som en understrøm ligger bag
ved undervisningsindsatsen. I titlen har
han taget de portrætterede på ordet. De
var sig deres store opgave som opdrage
re meget bevidst (s. 12).
Udgivelsen er et pionerarbejde. På
grundlag af trykte og utrykte beretnin
ger, breve og dagbøger fra flittige arkiv
studier kortlægges undervisernes virke i
perioden. Den er et meget omhyggeligt
arbejde, hvor det eksisterende materiale
synes udtømt. Den er skrevet meget tæt
på materialet og har i alt 1.031 noter,
hvoraf mange med kildediskussioner.
Bogen er delt i syv kapitler. Det
første redegør for forslagene til at ud
danne nationalkateketer i Grønland, der
strækker sig fra Hans Egedes i 1739
over den faktiske beslutning til oprettel
se i 1807, hvad den nys udbrudte krig
med England dog satte en stopper for,
indtil Det Danske Missionsselskabs
(DMS) forslag fra 1838 endeligt blev
accepteret i 1841, og de to seminarier, et
i Godthåb og et i Jakobshavn, blev op

rettet i 1844. Det godthåbske eksisterer
endnu, mens seminariet i Jakobshavn
blev nedlagt i 1875 for at samle kræfter
ne i Godthåb.
Wilhjelm viser DMS’ afgørende ind
sats. For DMS var Grønland missions
marken, og det havde længe støttet ar
bejdet der, således ved at finansiere kir
ken i Julianehåb i 1832 og ved endog at
give støtte til Herrnhutstationens op
førelse i Friedrichsthal i 1824. Såvel
dette som det målrettede samarbejde se
nere i århundredet viser, at det skarpe
modsætningsforhold mellem den (dan
ske) lutherske mission og den (tyske)
herrnhutiske, som hidtil på grund af
især H. Ostermanns grønlandske kirke
historie har været karakteristikken, ikke
har præget det 19. århundrede. DMS
sigtede højt ved at ville lade uddannel
sen i Grønland munde ud i uddannelse
af grønlandske præster. Så langt ville
ministeriet dog ikke gå. Først kateketer
og så - måske senere - præster.
Missionsfolkenes begrundelse for
indfødte præster var pædagogisk og teo
logisk. Kun ved at blive forkyndt af lan
dets egne børn med fuldstændig kend
skab til samfund og sprog kunne kri
stendommen for alvor slå rod i befolk
ningen. Det er Wilhjelms tese, at mini
steriet mest var optaget af de besparel
ser, der kunne opnås ved at ansætte
grønlandske kateketer fremfor udsend
te, da de grønlandske jo skulle beholde
deres nationale erhverv og derfor ikke
skulle lønnes så højt. Men grønlandske
præster var man tilbageholdende med.
Wilhjelm ser ingen anden grund hertil
end ønsket om bedre at kunne kontrolle
re embedsudøvelsen ved udsendte præ
ster. Han har dog intet andet belæg her
for end en konstatering af, at grønland
ske kateketer først ordineredes som
præster, når der absolut ingen danske
var at få. Ikke desto mindre viser seminariegrundlæggelserne, at de danske
myndigheder mente det alvorligt med at
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forbedre undervisningsvæsenet i Grøn
land. Hidtil havde de grønlandske kate
keter kun fået privatundervisning af
vekslende omfang hos de lokale missio
nærer.
Forkyndelsen på grønlandsk tog man
absolut alvorligt på begge seminarier.
Mest i Godthåb, hvor Nikolaj Edinger
Balle som seminarieforstander 18701900 gik så langt, at han ikke ville bru
ge de autoriserede ritualer og bibelover
sættelser fra ministeriet. De var jo lavet
af danske, så indtil grønlændere selv
kunne finde de rette udtryk, var det bed
re ikke at autorisere noget.
At han ikke blev afsat for denne ly
dighedsnægtelse, vidner ikke blot om
hans øvrige store fortjenester, men også
om hans uundværlighed på posten.
Overhovedet var Godthåbfolkene skep
tiske ved at indføre noget dansk eller
europæisk i Grønland, bortset fra kri
stendommen. Derfor var de også altid
imod videreuddannelse i Danmark af
grønlænderne. Det ville gøre dem frem
mede for deres eget samfund, og så var
man lige vidt.
I Jakobshavn havde man mindre be
røringsangst over for det danske, ikke
alene måske fordi den første forstander
ikke kunne undervise på grønlandsk,
men også fordi man her lagde vægt på
den udvidelse af horisonten, som gode
danskkundskaber kunne skaffe eleverne
ved at give dem adgang til en større lit
teratur. Danmarksophold var for dem af
det gode. Så kunne også gode borgerli
ge dyder som orden, renlighed og spar
sommelighed følge med. Sådanne dyder
var man i Godthåb absolut også tilhæn
gere af, men de kunne lige så godt læres
i Grønland, ikke mindst ved det gode
eksempel, som de udsendte præster
kunne sætte. Begge steder så man sig
således også i civiliseringens tjeneste.
Det er Wilhjelms fortjeneste, at dette
ikke beskrives som opdragernes snæ
versynede borgerlighed, men som deres
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forsøg på at frigøre grønlænderne fra
hedenskabets mørke og fra de vilkår,
der synes dem ringere, end der var mu
ligheder for.
Dermed var de temaer slået an, der
har dannet grundlag for al grønlandsk
uddannelsesdebat siden. Skulle uddan
nelserne i Grønland maksimeres til de
grønlandske forhold - dvs. kun indehol
de det, der skulle bruges i Grønland eller skulle de være indgang til et euro
pæisk uddannelsessystem? Skulle den
grønlandske uddannelseselites medlem
mer gøres så fortrolige med europæisk
(dansk) kultur, at de kunne være selv
stændige formidlere til befolkningen?
Eller skulle man netop undgå den stær
ke europæisering for ikke at gøre elitens
medlemmer til fremmede fugle blandt
dens egne? Som man kan tænke sig,
blev den konkrete udvikling af dette
klassiske kolonisationstema lidt af beg
ge dele med skiftende doseringer af det
europæiske, og historien kan opvise
såvel succes som fiasko ad begge veje.
De følgende kapitler, kapitel 2-6, er
opdelt på forstanderperioder efter et no
genlunde fast mønster: en biografisk re
degørelse for familieforhold og uddan
nelse, hvilke fag den portrætterede un
derviste i, hvilke tiltag vedkommende
gjorde embedsmæssigt og fagligt for at
udfylde stillingen, sluttende med en ka
rakteristik og vurdering af indsatsen.
Der bliver også plads til mere drama
tiske skildringer som N.E. Balles indæd
te kamp mod »sjælefjenden«, som det
hed. Det vil sige den promiskuitet, som
ikke alene Handelens folk stillede til
skue, men sågar også grønlænderne helt
ind i hans egne elevers rækker. Selv
mente Balle, at han tabte den kamp, der
forbitrede hans sidste år. Historien om
hans efterfølgers, H.V. Kristensens, kon
trovers med kolonibestyrer Petersen, der
ved en lejlighed kostede Kristensen en
ørefigen fra den petersenske hånd, er
også for god til ikke at blive fortalt. Hele
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Godthåb holdt med Petersen mod Kri
stensen, som både seminarieelever og
menighed havde undsagt, fordi han ikke
mestrede grønlandsk, men ministeriet
bakkede op om sin forstander og uddelte
bøder og irettesættelser med rund hånd.
Hovedsagen for Wilhjelm er rede
gørelsen for opdragervirksomheden.
Det teologiske indhold trækkes kun ind
til forklaring af den. Der er en indsigts
fuld gennemgang af (modsætningsfor
holdet mellem Samuel Kleinschmidt og
N.E. Balle, der vanskeligt kunne samar
bejde om den bibeloversættelse, som
forgængerne Janssen og H.V. Jørgensen
sammen med Kleinschmidt havde påbe
gyndt. Selv for indfødte kunne det være
vanskeligt at vælge mellem anerneq for
(personlig) ånd eller anersåq. Klein
schmidt ville det første, mens Balle sat
te sin stilling ind på det sidste. Tor-
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nårsuk for djævelen var Hans Egedes

påfund, men man havde længe været
klar over, at det var mindre heldigt, idet
tornårsuk var en venlig hjælpeånd i den
eskimoiske mytologi. Balle ville da
også hellere bruge fremmedordet divile,
men da Hans Egedes sprogbrug nær
mest var sakrosankt - også for Balle kunne han affinde sig med det. Allige
vel fortsatte striden mellem Balles ele
ver og de andre om anerneq og tornårsuk i deres senere virke som kateke
ter. Efter Kleinschmidts død i 1886 sy
nes Balle dog at komme til forståelse af,
at de i hovedsagen var enige: Grønlæn
derne skulle ikke europæiseres.
Bogen sluttes af med en række nytti
ge bilag og registre. Den er et vægtigt
bidrag til det 19. århundredes grønland
ske historie.
Axel Kjær Sørensen
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